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ABD: Biden eğitimcilere, “Okulları açma zamanı!” dedi.
“Öğrencilerin imkâna, sizinle göz göze temasa ihtiyaçları var, sınıﬂarda
sizinle birlikte olmaları gerekiyor.” diyen Biden, çocukların yüz yüze
eğitime dönmeleri gerektiğini açıkça belirtti.
Biden: “Çocuklarımızı okula güvenli bir şekilde geri döndürmek çok
önemli ve bu yüzden ana sınıfından 8. sınıfa kadar okullarımızın
çoğunu görevdeki ilk 100 güne kadar açma hedeﬁni belirledim.
Bu nedenle tüm eyaletleri ve bölgeleri, eğitimci ve okul personeli
oluşturmaya yönlendirdim. Otobüs şoförleri de dâhil olmak üzere okul
personeli aşı programına alındı. Bu nedenle CDC, okulları güvenli
bir şekilde yeniden açmak için bir yol haritası yayımladı. Bu nedenle
Eğitim Bakanlığı, tüm bu kılavuzları eyleme geçirmeye yardımcı olmak
için eyaletler ve ilçelerle yakın bir şekilde çalışıyor.” dedi.
Eğitim Bakanı Miguel Cardona, K-12 eğitimi için eyaletlere 122
milyar dolar, engelli öğrenciler için 7,6 milyar dolar
ve okullardaki test süreçleri için 10 milyar dolar
bütçe ayrıldığını duyurdu. Yönetimin 1,9 trilyon
dolarlık COVID-19 yardım paketinin bir
parçası olan fonun, yeniden açılmanın
önünde zorluklarla karşılaşan kentsel
okul bölgeleri de dâhil olmak üzere daha
fazla okulun yeniden yüz yüze eğitime
geçebilmesini sağlaması bekleniyor.

küçük çocuklar için aşının yılbaşında piyasada olacağı öngörülüyor.
İNGİLTERE: Salgın okulların ve öğretmenlerin yaptığı harika
çalışmaların değerini daha da artırdı.
Ulusal Eğitim Araştırmaları Vakfına ait yeni bir araştırmaya göre
lisansüstü öğretmen yetiştirme programlarına yapılan başvurularda
bir önceki seneye göre %20 artış oldu.
Öğretmen alımlarındaki eğilim bu yıl da devam etti. Geçen aya kadar
yapılan başvuruların neticesinde, 2020’deki aynı dönemin verilerine
kıyasla %26 artış gözlendi. Rapora göre salgın öncesinde mevcut olan
öğretmen tedarik sorunu da haﬁﬂedi.
Okul ve Kolej Liderleri Derneği Genel Sekreteri Geoff Barton,
‘’Yıllarca süren işe alım hedeﬂerine ulaşma zorluğundan sonra
bu çok iyi bir haber. Bunun, salgınla ve düzenli iş fırsatlarının
daha az olması gerçeğiyle bir bağlantısı var. Ancak bu
sıkıntılı zamanlarda, insanların gerçek bir mesleki
düşünceyle öğretmenlik kariyerine döndüklerini
görüyoruz.’’ dedi.
AVUSTRALYA: Okullarda cep telefonlarının
yasaklanması öğrencilerin akademik
performansını artırabilir.
Cep telefonlarının ve diğer teknolojilerin
okuldaki etkileri birçok ülkede
hararetle tartışılan bir konu. Bazıları,
dikkat dağıtıcı unsurları sınırlamak için
tamamen yasaklanmasını savunurken
bazıları ise teknolojiyi bir öğretim aracı
olarak kullanmayı öneriyor.
Son zamanlarda çıkan bazı makaleler, okulda cep
telefonlarının yasaklanmasının öğrenci performansı
ve diğer sonuçlar üzerindeki olumlu etkisine işaret ediyor.
Eğitim departmanları, bu araştırmalardan yola çıkarak akademik
sonuçları iyileştirmek ve zorbalığı azaltmak da dâhil olmak üzere
çeşitli nedenlerle yasakları uygulamaya koydu. Güney Avustralya’daki
devlet ilkokullarında çocuklar, sınıf etkinliği için gerekmedikçe cep
telefonlarını sınıfa getirmeyecekler. Batı Avustralya Viktorya Eyaleti
ve Tazmanya okullarındaki tüm öğrencilere 2020’nin tamamı veya bir
kısmı için cep telefonu yasağı getirildi. New South Wales, 2020’nin
başından bu yana, devlet ilkokullarında cep telefonu kullanımını
yasakladı.

ALMANYA: Biontech ve Pﬁzer COVID-19
aşısını çocuklar üzerinde inceliyor.
Biontech ve Pﬁzer tarafından geliştirilen
COVID-19 aşısı küçük çocuklar üzerinde
test ediliyor. 11 yaş ve altındaki ilk deneklere
birinci doz aşı 25 Mart’ta yapıldı.
Araştırma, 6 ay-11 yaş aralığındaki sağlıklı çocukları
kapsayacak. Deneklerin üçte ikisi gerçek aşı olacak ve üçte
birine plazma verilecek. Araştırmaya Amerika ve Avrupa’dan 6 ay-11
yaş aralığındaki yaklaşık 4.500 çocuk katılacak. Birinci fazda doğru
dozaj ayarlanacak. Çocuklar üç yaş grubuna bölünecek: 2 yaş altı, 2-5
yaş ve 5-10 yaş. İlk önce yaşı büyük olan gruptaki 144 çocukla çalışma
başlayacak daha sonra kademeli olarak küçük yaşta olanlara sıra
gelecek. Faz 2 ve faz 3 araştırmalarında güvenlik, risk ve vücuda uyum
gözlemlenecek.
Yaşları 12-15 aralığında olan 2.259 çocuk üzerinde gerçekleştirilen
faz 3 çalışmaları 2020 sonbahar aylarında tamamlanmıştı. Bilgiler
yakında açıklanacak ve verilerin ümit verici olduğu belirtildi.
Şirket, küçük çocukların dünya nüfusunun büyük bir kısmını
oluşturduğunu ve çalışmanın COVID-19’a karşı mücadelede çok önemli
olduğunu açıkladı. Araştırma ve incelemenin başarı durumuna göre
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BOSNA HERSEK: Bu sene Saraybosna Kantonu ilkokullarında
mezuniyet sınavları yapılmayacak.
Saraybosna Kantonu Eğitim ve Terbiye Bakanlığı, 2020-2021 eğitim
öğretim yılında okullarda değerlendirme ve mezuniyet sınavlarının
yapılamayacağını bildirdi. Saraybosna Kantonu Hükûmeti de
Eğitim Bakanlığının sunduğu açıklamalar doğrultusunda sınavların
yapılmamasına yönelik karar aldı. Mevzubahis kararın, COVID-19
salgınının ve mevcut eğitim şeklinin sınavların yapılmasına engel
olması nedeniyle alındığı ifade ediliyor.

bu karmaşık formülün binlerce öğrenciyi çok somut bir şekilde
etkileyebileceği söyleniyor. Federasyon, son yıllarda sık sık manşetlere
çıkan sistemdeki eksiklikleri gidermek için derinlemesine reform
çağrısında bulunuyor.
Öğrenme engeli teşhisi konan bir öğrenci ek ﬁnansman için bir engel
kodu almakta. Uzmanlar birkaç yıldır hizmetlerin ﬁnansmanının
teşhise dayalı bir koda değil, öğrencilerin ihtiyaçlarına bağlı olması
çağrısında bulunuyorlar.
GÜNEY KAZAKİSTAN: Okul mezunlarının nihai sınavları nasıl
yapılacak.
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı temsilcileri
tarafından okul mezunlarının nihai sınavları hakkında bilgi verdi.
9. sınıf öğrencileri 3 sınava girecektir:
• Eğitim gördüğü dilde yazılı sınav
• Matematik yazılı sınavı
• Eğitimi yabancı dilde olan sınıﬂarda Kazak
dili ve edebiyatı yazılı sınavı, eğitimi Kazak
dilinde olan sınıﬂarda ise Rus dili ve
edebiyatı yazılı sınavı
11. sınıf öğrencileri 4 sınava girecektir:
• Eğitim gördüğü dilde yazılı sınav
• Matematik yazılı sınavı (cebir) ve
analiz ilkeleri
• Kazakistan tarihi dersi testi
• Eğitimi yabancı dilde olan sınıﬂarda
Kazak dili ve edebiyatı yazılı sınavı, eğitimi
Kazak dilinde olan sınıﬂarda ise Rus dili ve
edebiyatı yazılı sınavı

FRANSA: Okuldaki kahvaltı sayılarının artırılması
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, Dayanışma ve Sağlık Bakanı,
Öncelikli Eğitimden Sorumlu Dışişleri Bakanı ile Çocuk ve Ailelerden
Sorumlu Devlet Bakanı 16 Mart’ta Villiers-le-Bel kasabasındaki
bir kurumu ziyaret ederek okuldaki kahvaltıların yeniden
düzenlenmesinin şartlarını sundu.
Okul kahvaltıları 2019-2020 eğitim öğretim
yılının başında yapılan bir çalışma sonucu
yürürlüğe konulmuştu. REP ve REP+
programlarına kaydolan çocukların
%13’ünün okula karnı aç şekilde
geldiği Bakanların ziyaretinde dile
getirildi. 2020-2021 eğitim öğretim
yılının başından itibaren kahvaltı
dağıtımlarının sayısını ve sıklığını
önemli ölçüde artırılması ve sistemin
güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Bu çalışmanın aynı zamanda hükûmetin
yoksulluğu önleme ve yoksulluk ile
mücadele ulusal stratejisi kapsamında eğitim
eşitsizliklerine karşı verdiği mücadeleye de destek
olacağı ifade edildi.

ROMANYA: Romanya Millî Eğitim Bakanı mevcut
eğitim öğretim yılının önceki gibi 18 Haziran’da değil 2
Temmuz’da biteceğini duyurdu.
Romanya Millî Eğitim Bakanı mevcut eğitim öğretim yılının önceki gibi
18 Haziran’da değil 2 Temmuz’da biteceğini duyurdu. Sorin Cîmpeanu
bu değişiklikle birlikte yaz tatilinden 2 haftanın alınarak ilkbahar
tatiline/ara tatile aktarıldığını belirtti. İstisnalar ise şu gruplar:
• 8. sınıﬂar için eski eğitim öğretim takvimine göre 11 Haziran’da
sonlanan eğitim yılı 25 Haziran’da bitecek.
• 12. sınıﬂar için eski eğitim öğretim takvimine göre 4 Haziran’da
sonlanan eğitim yılı 18 Haziran’da bitecek.
• Profesyonel ve teknik eğitim okulları için eski eğitim öğretim
takvimine göre 9 Temmuz’da sonlanan eğitim yılı 23 Temmuz’da
bitecek.

KANADA: Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için hizmetlerin A’dan
Z’ye yeniden gözden geçirilmesi
Quebec, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere tahsis edilen fonun
yeniden ele alınması üzerinde çalışırken ebeveynler daha eşitlikçi ve
etkili yeni bir sistemin uygulanması için çağrıda bulunuyor.
Fédération des commités de parents du Québec (Québec Aile Komitesi
Federasyonu) tarafından özel gereksinimi olan 2.081’den fazla
çocuğun ebeveynleri arasında yürütülen bir ankete göre ebeveynlerin
neredeyse yarısı okulun sunduğu hizmetlerin yeterli olmadığına, hatta
bazen var olmadığına inanıyor.
Millî Eğitim Bakanlığının öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik
hizmetlerinin ﬁnansmanında değişiklikler yapmayı düşündüğü ancak
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UKRAYNA: Ukrayna Eğitim Bakanlığı, hasta çocuklar için “Süper
Kahramanlar Okulu” açmayı planlıyor.
Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından, “Süper Kahramanlar
Okulu” adlı bir yapının oluşturulması planlamakta. Söz konusu okul,
hastanelerde sürekli tedavi altında bulunan çocuklara eğitim hizmeti
verecek.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Sergiy
Şkarlet “Bahsi geçen okul programıyla devamlı olarak hastanelerde
tedavi gören çocuklara eğitim verilecek.” dedi. Şkarlet, bunun çok
büyük ve kapsamlı bir proje olduğunu belirterek Ukrayna Eğitim ve
Bilim Bakanlığının ilgili tekliﬂerini Maliye Bakanlığına sunduğunu
ifade etti. Eğitim Bakanlığı, hastanelerde yatan çocuklara eğitim
hizmeti sağlama konusunda da bir kararname hazırlandığını bildirdi.
Söz konusu açıklamada Şkarlet, “Hastanelerde hizmet verecek
‘Süper Kahramanlar Okulu’ adlı yapının kuruluşu
planlanmaktadır.” ifadesini kullandı. Bakan, ilgili
kararın hastanelerde çalışacak öğretmenler
için ayrı ücret koşullarını da öngördüğünü
sözlerine ekledi.
Günümüzde Ukrayna’da yaklaşık 30 bin
çocuk devamlı olarak hastanelerde
tedavi gördüğü için eğitim alamıyor.
Bu nedenle daha önce Ukrayna’nın
çeşitli şehirlerinde hasta olan ve okula
gidemeyen çocuklar için 7 özel “Süper
Kahraman Okulu” açılmıştı.

aynı zamanda gelecekleri hakkında giderek daha fazla endişe duyan
bir öğrenci neslinin hikâyesini de ortaya koyduğu söyleniyor ve
eğitimcilerin, öğrencilerin gelecek aydınlık günleri görmeleri için
onlara destek olması gerektiği ifade ediliyor.
BANGLADEŞ: İlkokulların kapalı kalacağı süre 22 Mayıs’a kadar
uzatıldı.
İlköğretim ve Halk Eğitimi Bakanlığı yaptığı açıklamada, mevcut
COVID-19 vakaları nedeniyle tüm ilkokul ve anaokullarının kapalı
kalacağı sürenin 22 Mayıs’a kadar uzatıldığını, ülke çapındaki ortaokul
ve kolejlerdeki yüz yüze derslerin Ramazan Bayramı’ndan sonra 23
Mayıs’ta devam edeceğini duyurdu.
Hükûmet tüm okulların ve kolejlerin 30 Mart’ta yeniden açılacağını
duyurmuştu. Ancak yeni duyuru, ülke çapında binlerce öğrenci ve veli
için belirsizlik yarattı.
Geçen yıl 17 Mart’ta hükûmet, COVID-19’un
yayılmasını kontrol altına almak amacıyla
tüm eğitim kurumlarını kapatmıştı. Kapanış
sınavların iptal edilmesine ve akademik
takvimlerde kargaşaya neden olmuş ve
kapanma nedeniyle yaklaşık kırk milyon
öğrencinin eğitim faaliyetleri aksamıştı.
BİRLEŞİK KRALLIK: Her 10 öğretmenden
1’i öğrencileri tarafından şiddetle tehdit
ediliyor.
NASUWT, okulların öğretmenleri
desteklemekte yetersiz kaldığını veya
öğretmenlerin olayları, tacizleri bildirdiği
durumlarda harekete geçmediğini tespit etti.
21-29 Şubat 2021 tarihinde Birleşik Krallık’ta 4.739
kişinin katıldığı ankette öğretmenlerin %6’sı geçen yıl
öğrenciler tarafından ﬁziksel şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Her
10 öğretmenden 1’i öğrencilerden ﬁziksel şiddet tehdidi aldığını,
yaklaşık %38’i de sözlü tacize uğradığını belirtti. Bir öğrenci tarafından
herhangi bir istismara maruz kaldıklarını söyleyen öğretmenlerin
sadece %42’si okullarının bu konuyu tatmin edici bir şekilde ele
aldığını düşünüyor.
NASUWT, okulların personeline karşı sorumlu olduğunun ve bu
durumun ciddiyetle ele alınması gerektiğinin altını çiziyor ve bu
kapsamda yasal çalışmalarda bulunacaklarını belirtiyor.

ABD: Salgın, K-12 eğitimini nasıl
şekillendiriyor?
Okulların modern eğitim tarihindeki en yıkıcı
dönemi nasıl ele aldığını ve bunun K-12 eğitim
öğretiminin geleceği için ne anlama geldiğinin hikâyesini
gerçekten anlamak için, verilere bakılmalıdır.
Salgın sürecinde, EdWeek Araştırma Merkezi eğitimcilere ayda iki
veya bir kez anketler düzenledi. Anketler; öğrenci devamsızlığından
öğrenme kaybına, öğretmenlerin morallerindeki düşüşe ve okulların
çok çeşitli uzaktan ve hibrit öğrenme modellerini denerken hayal
kırıklıklarının ve yorgunluğun artmasına dair bazı sonuçları gün
yüzüne çıkardı.
Ankete katılan her 10 eğitimciden yaklaşık 9’u, tüm öğrencilerin
eğitimlerine evden devam etmek için gerekli teknolojiye sahip
olmalarını sağlama amacının salgın sona erdikten sonra da
muhtemelen devam edeceğini söyledi. Bunun yanında yaklaşık 10
kişiden 7’si, öğrenciler için daha kapsamlı bir uzaktan eğitim seçeneği
sunmanın da büyük olasılıkla devam edeceğini belirtti. Verilerin

Editör: Şeyma Nur Dündar
KAYNAKÇA
1- https://www.usnews.com/news/education-news/articles/2021-03-24/biden-to-educators-its-time-to-open-the-schools
2- https://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/studien-biontech-und-pfizer-pruefen-corona-impfstoff-an-kindern/27044224.html
3- https://www.standard.co.uk/news/education/pandemic-give-parents-appreciation-teacher-schools-work-b925582.html
4- https://www.school-news.com.au/news/banning-mobile-phones-in-schools-can-improve-students-academic-performance-this-is-how-we-know/
5- https://www.klix.ba/vijesti/bih/u-osnovnim-skolama-u-kantonu-sarajevo-ove-godine-nece-biti-eksterne-procjene-znanja/210326099
6- https://www.education.gouv.fr/multiplier-les-petits-dejeuners-l-ecole-deplacement-de-jean-michel-blanquer-olivier-veran-nathalie-322721
7- https://www.journaldequebec.com/2021/03/25/revoir-les-services-aux-eleves-en-difficulte-de-a-a-z
8- https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/463594-kak-budet-provoditsya-itogovaya-attestatsiya-vypusknikov-shkol
9- https://www.edupedu.ro/breaking-anul-scolar-actual-se-va-incheia-pe-2-iulie-pentru-elevi-si-nu-pe-18-iunie-cum-era-initial-anunta-ministrul-educatiei/
10- https://education.24tv.ua/ru/mon-hochet-otkryt-ukraine-shkolu-supergeroev-kto-tam-budet-uchitsja_n1580136
11- https://www.edweek.org/leadership/how-the-pandemic-is-shaping-k-12-education-in-charts/2021/04
12- https://www.thedailystar.net/bangladesh/news/closure-primary-schools-extended-till-may-22-2068173
13- https://www.tes.com/news/1-10-teachers-threatened-violence-pupils

D ü n y a n ı n

Eğitim Gündemi
SAYI - 36

Çeviriler: Esra Atam, Necati Kara, Zeynep Büşra Temür, Yasemin Aktaş, Zerina Dzanbegovic-Lasica, Hüseyin Gencer, Özlem Özçukurlu, Raikhan İssa, Ayşenur Topaloğlu, Elvina Khalilova, Burak Kahyaoğlu, Şeyma Nur Dündar

3

