
İNGİLTERE: Boris Johnson, 200.000 ilkokul son sınıf öğrencisinin 
temel okuma yazma becerilerinin salgın kısıtlamaları nedeniyle 
etkileneceğinden endişeli. 
Henüz yayımlanmamış hükûmet verilerine göre 200.000’den fazla 
öğrenci bu sonbaharda ilkokuldan ortaokula yetersiz okuma yazma 
becerisiyle geçecek.
Boris Johnson’ın dezavantajlı çocuklara yardımcı olmak için “dört 
yıllık acil durum planı”nı başlatacağı söyleniyor. Üst düzey hükûmet 
kaynakları, sorunun COVID-19 aşılama programından sonra Johnson’ın 
en büyük önceliği olduğunu ve bir sonraki seçime kadar merkezi odak 
noktası olarak kalacağını belirtiyor.
Johnson, COVID-19’un okul çocukları üzerindeki etkisinin gözden 
geçirilmesine liderlik eden Sir Kevan Collins ile görüştü. Collins 
geride kalan öğrencilere yardım etmek için öğretmenlerden, 
yardımcı öğretmenlerden, eski öğretmenlerden ve 
doktora öğrencilerden oluşan bir “vatandaş 
ordusu” üzerinde çalışıyor. Johnson, milyarlarca 
sterlini küçük grup derslerinin yanı sıra okul 
sonrası ve tatil kulüplerine de aktararak 
“öğrenim gününü” uzatmaya istekli. 
Eğitim telafi  planlarında, öğretmenlere 
daha uzun saatler çalışarak daha 
fazla para kazanma fırsatı sunulması 
bekleniyor. Ancak hükûmet, sendikalarla 
çatışmaktan kaçındığı için öğretmenleri 
fazla saat çalışmakla yükümlü 
tutmayacak.
Öte yandan çocuklara yardımcı olmak için 
hükûmet tarafından fi nanse edilen ulusal 
ders programı, daha fazla öğretmeni işe almak 
yerine özel eğitim şirketlerini kullanmakla eleştiriliyor. 
Ayrıca Ulusal Denetim Ofi si raporunda, eğitim telafi  fonuna 
ayrılan 1 milyar sterlin yatırımla destek almaya başlayan öğrencilerin 
yarısından fazlasının yoksul ailelerden olmadığı da ortaya çıktı.

ALMANYA: Yakın zamanda öğrenciler için haftada iki test ve görevli 
tüm personel için üç test uygulaması 
Hamburg eyaletinde okul ortamını daha da güvenli hâle getirmek için 
“kendi kendine yapılan testler”, 26 Mart haftası itibarıyla 1. sınıftan 
itibaren yüz yüze eğitime devam eden tüm öğrenciler tarafından 
yapılmaya başlandı. Paskalya tatilinden itibaren, okulda görevli tüm 
personel haftada üç kez ve yüz yüze eğitim gören tüm öğrenciler 
haftada iki kez olmak üzere kendilerine test uygulayabilecekler.
Nüfusun neredeyse altıda biri okula devam etmektedir. Bu nedenle 

virologlar salgını kontrol altına almak ve genel bulaş sayısını azaltmak 
adına okullardaki hızlı test uygulamasının katkı sağladığını belirtiyor.
Eğitim Bakanı Rabe, katılımın beklentilerin altında kalması 
durumunda testleri yasal olarak zorunlu kılabilmek için seçenekleri 
değerlendirdiklerini söyledi. Okullarda bu zamana kadar yaklaşık 
480.000 adet “kendi kendine yapılan hızlı test” uygulandı ve 
önümüzdeki birkaç gün veya hafta içinde okullara 1,4 milyon adet 
daha test kiti teslim edilecek. 

ARNAVUTLUK: Arnavutluk’ta lise son sınıf öğrencileri okullara 
dönüyor.
COVID-19 vakalarının yaygın olduğu Tiran, Fier, Vlore, Berat, Durres, 
Gjirokaster, Lezhe, Lushnje, Pogradec, Kamze şehirlerinde çevrim içi 

eğitim yapılıyordu. 1 Nisan tarihi itibarıyla ülke genelinde 12. 
sınıfl ar ülkenin tamamında hafta içi her gün yüz yüze 

eğitime başladı. Sınıfl arda öğrencilerin maske 
takmaları ve mesafe kurallarına uymaları 

gerektiği belirtildi.

DANİMARKA: Yıllar süren düşüşten sonra 
her dört yetişkinden biri eğitimsiz 
Danimarka İstatistik Kurumunun geçen 
yıl 25-69 yaşındaki kişilerle yaptığı 
araştırmaya göre nüfusun %24’ü ne 
mesleki eğitim ne de yükseköğrenim 

gördü.
Bu durum başka bir ifadeyle bu yaş 

grubundaki neredeyse her dört kişiden birinin 
nitelikli eğitim olarak ifade edilen eğitimi 

tamamlamadığı anlamına geliyor. Danimarka 
Endüstrisi Müdür Yardımcısı Mette Fjord Sørensen, 

nitelikli bir eğitim almamış olan bu kadar çok insan olmasının 
endişe verici olduğunu belirtti. Sørensen, önümüzdeki yıllarda 
şirketlerin daha fazla çalışana ihtiyaç duyacağı bilgisayar teknolojileri 
ve mühendislik alanlarında daha fazla insanın yükseköğrenimi 
tamamlamasının çok önemli olduğunu söylüyor.
Danimarka İstatistik Kurumundan alınan rakamlar, bir mesleki eğitimi 
veya yükseköğrenimi tamamlamış yetişkinlerin oranı ile ilgili olarak 
bölgesel hatta belediye düzeyinde de farklılıklar olduğunu ortaya 
koyuyor. 

FRANSA: Sağlık krizinin ortasında tartışmalı sözlü sınav 
Lise son sınıf öğrencileri tarafından başlatılan bir imza kampanyası, 
bakalorya sınavının kaldırılmasını talep ediyor. 25 Mart itibarıyla 
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11.000’den fazla imza toplandı.
Yeni bir sınav olan “Grand Oral” testi, öğrenci ile iki öğretmenden 
oluşan bir jüri arasında gerçekleşen bir görüşme şeklinde gelişiyor. 
Bu sınav birinci sınıfta seçilen ve COVID-19 nedeniyle yazılı sınavları 
iptal edilen uzmanlık kurslarını da içeriyor. Yıl boyunca belirlenen 
çerçevede hazırlanan bir soru üzerine 20 dakikalık bir hazırlık 
aşamasının ardından öğrenci 5 dakikalık bir sunum yapıyor ve daha 
sonra jüri ile karşılıklı tartışılıyor. Testin sonunda öğretmenler mesleki 
kariyer seçimleri noktasında öğrenciyi sorguluyor.  
Katsayısı genel kariyer için 10, teknolojik kariyer için 14 olan bu 
sınavla ilgili hem eğitim camiası hem de öğrencilerin ortak endişesi, 
hazırlık sürecinde sağlık krizinin ortaya çıkardığı olumsuz etkiler 
ile ilgili.  Sağlık krizinin öğrenci ve okul arasındaki uyumsuzlukları 
güçlendirmesi öğrencilerin dilekçe vermelerinde öne çıkan 
neden oldu. Bu çerçevede bazı öğrenciler program 
gecikmelerinin ortaya çıktığı ilk karantina 
döneminde uzmanlık alanlarıyla ilgili dersleri 
alamadılar. Kimilerinin uygun çalışma 
ortamlarının olmadığı gibi araştırma 
yapabilecekleri bilgisayarları bile yoktu. 
Bir kısmı ise uzmanlık öğretmenlerinden 
bile yoksun kaldı.

BİRLEŞİK KRALLIK: 16-25 yaş 
aralığındakilerin yarısı gelecekleri ve iş 
öngörüleri hakkında korku duyuyor. 
UCL Eğitim Enstitüsü araştırmacıları 
tarafından yapılan bir araştırmaya göre genç 
insanların %53’ünün kariyer öngörüleri kötü.
IOE tarafından yayımlanan bilgilendirme 
belgesinde, Birleşik Krallık’ta 5-12 Şubat 2021 
tarihlerinde 1.000 gençle yapılan görüşmede elde edilen veriler 
analiz edildi. Bulgular aynı zamanda 16-25 yaş aralığındakilerin 
%44’ünün, özellikle eğitimlerine devam edenlerin salgından dolayı 
beceri öğrenimlerinin kötüleştiğini bildirdiğini gösterdi. Raporun 
yazarları bunun sebebini, işyerlerinden elde edilen beceri öğrenimi 
olanaklarının azalması olarak gösteriyor.
Raporda, iş edinme becerilerindeki kötüleşmenin salgın boyunca 
eğitim sürecinde olanlar için özellikle problem olduğu bulundu. 
Rapora göre eğitim sürecinde olanların %58’i öğrenimlerinin 
kötüleştiğini düşünürken sadece %4’ü öğrenim deneyimlerinin 
iyileştiğini düşünüyor.
Profesör Green’e göre iş becerileri kaybı ve gelecekteki kariyer 
öngörüsü için korkunun yanı sıra gençlerde huzursuzluk ve 

umutsuzluk duygusu göze çarpıyor. Beş katılımcıdan üçü salgın 
öncesine göre daha endişeli, huzursuz ve bunalımlı hissediyor. Yaklaşık 
yarısı daha az faydalı ve gelecek için daha az iyimser hissediyor. 
Kendini arkadaşlarına ve diğer önemli kişilere daha az yakın 
hissedenlerin oranı ise %60’ın üzerinde.

KANADA: Lecce, çocuklara COVID-19 aşısı temin edilmesi için 
Ottowa’ya çağrı yaptı. 
Eğitim Bakanı, Ontario eyaletinde aşılamanın dördüncü ayında 
çocuklara ve gençlere aşı temin edilebilmesi için önceden plan 
yapılması hususunda federal hükûmete çağrıda bulunuyor. 
Stephen Lecce, federal bakanlara yolladığı mektupta önceden 
planlamanın önemine dair alınan dersleri göz önünde bulundurarak 

Kanada Sağlık Kurumu tarafından onaylanır onaylanmaz 
öğrenciler ve çocuklar için aşı alınmasının ve 

dağıtılmasının çok önemli olduğunu belirtti. 
“Farklı yaşlardan çocuklarda ve gençlerde 

etkililiğini ve güvenilirliğini deneyen 
sayısız klinik çalışma zaten mevcut.” dedi. 
Lecce gençlerin aşılanmasının salgının 
sona ermesinde çok önemli bir rolü 
olduğunu belirtti. Lecce, Aile Çocuk 
ve Sosyal Gelişim Bakanı Hussen’i bir 
an önce farklı tedarikçilerden büyük 
miktarda aşı tedarik etmesi konusunda 

teşvik etti. Aynı zamanda ilaç fi rmaları 
klinik çalışmalarını bitirir bitirmez aşıların 

hızlıca Kanada Sağlık Kurumunca incelenip 
onaylanması gerektiğinin de altını çizdi.

Moderna, geçen hafta yaptığı duyuruda 6 ay-12 yaş 
arası Kanadalı çocuklardan bazılarını gelecek COVID-19 

aşı çalışmaları için gönüllü olarak kullanmak istediğini belirtti. 
Johnson & Johnson aşısı için 12-17 yaş aralığındaki çocuklarda 
denemelere başlayacak ve AstraZeneca da genç yaş gruplarında 
çalışmalarına başladı. Pfi zer-BioNTech aşısı hâlihazırda yetişkin 
kullanımı için onaylanmış olsa da fi rmaya göre 16 yaşındaki kişilere 
de yapılabiliyor. 

KAZAKİSTAN: Kazakistan’da üniversiteye giriş sınavı ilk defa 
elektronik formatta yapılacak.
Kazakistan’da bu sene ilk defa üniversiteye giriş sınavı elektronik 
formatta yapılacak. Konuyla ilgili Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı 
Şolpan Karinova basını bilgilendirdi. 
Bakan Yardımcısı Şolpan Karinova, eğitim alanındaki bazı 
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gelişmelerden söz ederek Bakanlıklarının dijitalleşme sürecine 
geçtiğini, bundan böyle üniversiteye giriş sınavının elektronik formatta 
yapılacağını bildirdi. 

UKRAYNA: Ukrayna’da, çevrim içi eğitimin geliştirilmesi amacına 
yönelik olarak öğretmenlere bilgisayarlar alınması için bir milyar 
grivnadan fazla para tahsis edilecek. 
Ukrayna’nın 2021 yılı bütçesine, COVID-19 ve eğitime etkilerine 
yönelik tedbirler için bir milyar grivnadan (haberin yayımlandığı gün 
itibarıyla 35.965.630 dolar) fazla bütçe tahsis edilecek. Osvita24 
Haber Ajansının aktardığına göre söz konusu bütçenin öğretmenlere 
bilgisayar alınmasına yönelik olarak harcanması planlanıyor.  
Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığının Genel ve Okul Öncesi Eğitim 
Genel Müdürü Yuriy Kononenko’ya göre yeni sübvansiyondan 
elde edilen fonlar, okulların yeni ekipmanlarla 
donatılması için kullanılacak.
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kononeko, 
“Bu fonlar, okulların donatımı ve çevrim 
içi eğitimin geliştirilebilmesi için 
öğretmenlere dizüstü bilgisayar alınması 
için kullanılacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD: Uzmanlar salgından sonra küçük 
çocuklarda intihar düşüncesinin arttığını 
söylüyor. 
İntihar girişimi ve kendine zarar verme 
düşüncesi üzerine sıklıkla gençler üzerinde 
araştırma yapıldığı ancak küçük yaştaki 
çocuklarla ilgili bu konuda çok fazla inceleme 
yapılmadığı ve veri olmadığı düşünülüyor. 
Aralarında okul danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, 
psikiyatristler ve intihar uzmanlarının da bulunduğu bir 
düzineden fazla uzman desteğe ihtiyacı olan daha fazla çocuk 
gördüklerini söylüyor. Children Hospital Association (Çocuk 
Hastaneleri Derneği) tarafından bildirilen verilere göre 2016 yılından 
beri 6-12 yaşlarındaki çocukların intihar ve kendine zarar verme 
gibi düşünceler nedeniyle hastaneye başvurma oranı ikiye katlandı. 
Akıl sağlığı uzmanları salgın nedeniyle gençlerde ve yetişkinlerde, 
anksiyete ve kaygı sorununun arttığını dile getiriyor.
Uzmanlar pek çok faktörün çocuklarda intihar ve kendine zarar verme 
düşüncelerinin artmasıyla ilgili olduğunu söyleyerek sebeplerden 
birkaçı olarak küçük yaşta artan sosyal medya kullanımı ve siber 
zorbalığı işaret ediyor. İlkokulda çocukların ilk cep telefonlarını 
edinmelerinin ve onunla geç saatlere kadar ilgilenmelerinin de 

bu sorunlarda rolünün olduğu düşünülüyor. Ayrıca göçmen karşıtı 
eylemlerin ve yoksulluğun da bu konuda önemli bir etken olduğunun 
altı çiziliyor. 
ABD’de 9-10 yaş aralığındaki 11.000 çocukla yapılan araştırmada, 
çocukların %1,3’ünün kendini öldürmeye ve %9,1’inin ise kendine 
zarar vermeye teşebbüs ettiği bulundu. Bununla birlikte araştırmada 
bu çocukların ailesindeki çatışma ve maddi sorunların büyük ölçüde 
çocukların bu davranışlarda bulunmalarıyla ilişkili olduğu belirtiliyor. 
Araştırmalar siyahi, Latin ve Kızılderili çocukların ruh sağlığı desteğini 
beyaz çocuklar kadar alamadığını gösteriyor. Geçen sene 9-10 yaş 
aralığındaki çocuklarla yapılan bir araştırmaya göre ebeveynler ve 
bakıcıların %88’i çocuklarının intihara teşebbüs ettiğinin farkında 
değil, %50’si de çocuklarının intihar etmeyi düşündüğünü bilmiyor. 

Salgının bir avantajı olarak çocuklarda oluşabilecek bu tarz 
düşüncelere karşı ruh sağlığı merkezlerinde ve yapılan 

çalışmalarda artış oldu. Utah bir adım daha 
öteye giderek ilkokullarda intihar önleme 

programları olması gerektiğine dair bir 
yasayı kabul etti. Amerikan İntihar Bilimi 

Derneği başkanı Singer, CDC’nin şu 
anda sadece lise öğrencilerine intihar 
düşünceleri hakkında yaptığı anketin 
küçük çocuklara da uygulanması ve okul 
taramalarının da bu minvalde artırılması 
gerektiğini söylüyor.

İSRAİL: Nachman Ash, bir ay içinde bir 
artış olmazsa İsrail’in yeniden ve tamamen 

açılacağını söylüyor. 
Nachman Ash, bir ay içinde bir artış olmazsa 

okulların tam açılmaya gideceğini söyledi. Ash, Fısıh 
Bayramı sonrasındaki vakaları değerlendireceklerini belirtti. Aşı 

olan ya da COVID-19 geçiren 11 ve 12. sınıfl arın oranının %90’dan 
%65’e düşürülmesi, beden eğitimi ve müfredat dışı etkinliklerde 
grupların karıştırılması ve mesleki eğitimdeki daha çok öğrencinin yüz 
yüze eğitime katılması yapılan değişiklikler arasında. 
Bakanlar değişiklikleri onaylamadan Sağlık Bakanlığı, COVID-19 
aşısının çocuklarda hafi f yan etkiye neden olduğunu açıkladı. Sağlık 
Bakanlığı Genel Direktörü Chezy Levy, tekrar açılma ile ilgili eleştiriler 
olsa bile iyimser olmak, umut etmek ve gülümsemek için bir sebebin 
olduğunu belirtti.
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