
ABD: Evde eğitim ile ilgili araştırma 
Mart 2021’de ABD’de yapılan bir araştırmada, okul çağındaki 
öğrencilerin yaklaşık %8’ine tekabül eden 4-5 milyon öğrencinin evde 
eğitim gördüğü tespit edildi. İstatistikler, 2019 yılında 2.5 milyon olan 
bu sayının salgınla birlikte hızla arttığını gösteriyor.
Salgından önce evde eğitimin tercih edilmesinin en önemli sebepleri 
arasında güvenlik, negatif akran baskısı, okulun eğitim kalitesi ve dinî 
sebepler gösteriliyor.
Evde ve okulda eğitim gören çocuklar karşılaştırılarak evde eğitimin 
çocuklar üzerindeki akademik, sosyal ve uzun soluklu etkileri 
incelendi. 
Yapılandırılmış bir evde eğitim programına dâhil olan çocukların 
akademik testlerde okulda eğitim gören çocuklara nazaran daha 
başarılı sonuçlar elde etme eğiliminde olduğu tespit edildi. Öte 
yandan, evde yapılandırılmamış eğitim alan çocukların ise sınavlarda 
daha düşük başarı göstermeye yatkın olduğu gözlemlendi.
Çocukların sosyal becerilerine yönelik bulgular ise biraz 
daha karmaşık. Bazı araştırmalarda evde eğitim 
gören çocukların sosyal becerilerinin daha 
gelişmiş olduğu, bazılarında daha düşük, 
bazılarında ise okulda ve evde eğitim gören 
çocuklar arasında net bir fark olmadığı 
görüldü. Bu sonuçlardan yola çıkılarak 
akranlarıyla daha çok etkileşimi olan 
çocukların sosyal becerilerinin de 
gelişme eğilimi gösterdiği düşünülüyor.
Evde eğitim gören çocukların uzun 
soluklu başarıları incelendiğinde ise 
yine bazı araştırmalarda daha yüksek 
not ortalamalarına sahip oldukları, 
bazılarında ise okula gidenlerle aralarında 
pek bir fark olmadığı söyleniyor. Ancak evde 
eğitim gören çocukların daha düşük maaşlı 
bir işte çalışma olasılıklarının ise yüksek olduğu 
vurgulanıyor. 

BİRLEŞİK KRALLIK: Erkek çocukların sınav başarısındaki 
düşüşün nedenleri 
Bu yıl yapılan GCSE ve A seviyeleri sınavlarında kızların erkeklerden 
daha başarılı olduğu tespit edildi. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da 
A düzey sınavında A veya daha yüksek bir not alan kızların oranı 
%46,9’a ulaşarak %42,1 olan erkeklere göre %4,8 puan fark oluştu. Bu 
fark geçtiğimiz yıl %3,2 düzeyindeydi. Aynı sınavda matematikte en 
yüksek notu alan kızların oranı %29,1’a yükselerek %28,5 düzeyinde 
kalan erkekleri bu yıl ilk defa geçmiş oldu.  Ayrıca bu yıl GCSE 
sınavlarına girişte 7/A ve üzeri not alan kızların oranı erkeklerin %9 
üzerine çıkarak %33,4 oldu.  Bu fark geçtiğimiz yıl %8 idi.
Erkek çocukların kızlara göre geride kalma nedenlerinin geniş çaplı 
bir araştırma ile sorgulanmasına yönelik çağrılar giderek artmakta. 
Buckingham Üniversitesi Eğitim ve İstihdam Araştırmaları Merkezi 
Başkanı Prof. Alan Smithers; üniversite ve okul sınav sonuç verilerine 

bakıldığında, kızların erkeklere göre doğuştan daha zeki oldukları 
izleniminin doğabileceğini, ancak kendisinin böyle düşünmediğini 
ve erkek çocukların potansiyellerini tam olarak geliştirmediklerine 
inandığını belirtti. Sınav Komisyonu (OCR) yetkilisi Jill Duffy, mevcut 
güncel raporlara göre erkek çocukların salgın süresince zihinsel 
sağlıklarının, kızlara göre daha çok etkilendiğinin altını çizdi.
Prof. Smithers, durumu açıklığa kavuşturmak için ellerinde yeteri kadar 
veri bulunmadığını, bu nedenle konunun 2000’li yılların başından beri 
ilk defa olacak şekilde kraliyet komisyonu kurularak ciddi bir şeklide 
araştırılması gerektiğini ifade etti.

FİNLANDİYA: Helsinki Belediye Başkanı: Başkentin dili İngilizce 
olabilir 
Juhana Vartiainen, Helsingin Sanomat gazetesine verdiği bir 
röportajda; Helsinki’nin kendisini, İngilizce konuşulan bir şehir ilan 

edebileceğini söyledi. 
Finlandiya’da, 2018’de mezun olan yabancı öğrencilerin 

yaklaşık %36’sı, eğitimlerini bitirdikten sonra bir 
yıl içinde ülkeden ayrıldı. Başkan: “Bu durum, 

Finlandiya’nın korkunç bir başarısızlığıdır. 
Politikacılar, emek temelli göçe ihtiyacımız 

olduğu gerçeğini hâlâ çok yavaş 
özümsüyorlar.” dedi. Vartiainen, daha 
fazla insanı çekmek için Helsinki’nin 
eğitim dili İngilizce olan ilköğretim ve 
anaokulu sayısını artırmayı önerdi.

FRANSA: Jean-Michel Blanquer 
tarafından sunulan sağlık protokolü 
hakkında bilmeniz gerekenler 

26 Ağustos Perşembe günü Millî Eğitim 
Bakanı Jean-Michel Blanquer, yeni 

eğitim-öğretim yılının 4 kademeli sağlık 
protokolünün 2. kademesinden başlatılacağını 

hatırlattı. Bu kademe, ilköğretimden ortaöğretime 
kadar tüm derslerin yüz yüze yapılacağı ve temel 

önlemlerin alınmasına devam edileceği anlamına geliyor. 
Bakan, Millî eğitim personeline maske temininin de sürdürüleceğini 
belirtti. 
Blanquer, CO2 sensör cihazlarının yerel yönetimler tarafından 
yaygınlaştırmasını arzu ettiğini ancak bu cihazların “kriz yönetimi 
stratejisinde elzem olmadığını dile getirdi. Hava temizleyicilerin ise 
özellikle sınıfl arın yeterince havalandırılamadığı durumlarda faydalı 
olabileceğini ama yaygınlaştırılmasının çok da gerekli olmadığını 
vurguladı. 
Bakan, hükûmetin amacının haftada 600.000 tükürük testi yapmak 
olduğunu dile getirerek “Okulların tümünde yetişkinler için haftada iki 
kez kendi kendine test olanağı sunacağız” dedi. Hükûmetin açıkladığı 
gibi bu testlerin sonbaharda ücretli olması kararının ise öğrenciler 
arasındaki eşitlik ilkesine ters düşeceği düşünülüyor.
Millî Eğitim Bakanlığı 12 yaş üstü ortaokul ve lise öğrencileri için 
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aşı kampanyası düzenliyor. Bakana göre, 12-17 yaş arası çocukların 
%57’si ilk doz aşısını yaptırdı. 16 Ağustos tarihli ve bakanlık tarafından 
yaptırılan bir Ipsos anketi de öğretmenlerin %78’inin tamamen 
aşılandığını gösteriyor.
Okulları “kutsal bir alan” olarak gören Jean-Michel Blanquer, “Okulda 
HES kodu olmayacak” şeklindeki söylemini tekrarladı. Ancak 12 yaşını 
doldurmuş öğrencilerin kendilerine ayrılan mekânlar dışında HES 
kodu gerektiren yerlere gitmeleri durumunda aşı belgesi veya negatif 
test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek. 

BİRLEŞİK KRALLIK: Okullarda yüksek virüs seviyeleri görülmesi 
“kuvvetle muhtemeldir.” 
Bilim insanları, Eylül ayı sonuna kadar İngiltere’deki okullarda 
yüksek düzeyde korona virüs görülmesinin “kuvvetle muhtemel” 
olduğunu söylüyor. Eğitim Bakanlığı, bulaşmayı azaltmaya yardımcı 
olmak için öğrencilere Eylül ayında okullara ve üniversitelere 
döndüklerinde okulları tarafından COVID testi 
yapılacağını belirtti. 
İskoçya’da okullar sonbahar dönemi için yeniden 
açıldığından beri vakalar rekor seviyeye 
ulaştı. Ağustos ortasında öğrencilerin okula 
döndüğü İskoçya’da, yeni vakaların üçte 
biri 19 yaş altı çocuklarda görülmekte.
İskoçya’daki liselerde maske takılması 
hâlâ tavsiye edilmesine rağmen, artık 
İngiltere’deki liselerde öğrencilere ve 
personele maske takmaları tavsiye 
edilmeyecek. Daha fazla çocuğu 
okulda tutmayı amaçlayan yeni 
kurallara göre, dönem başladığında 
pozitif vakalarla yakın temasta olan 
öğrenciler artık kendilerini tecrit etmek 
zorunda kalmayacak. Birleşik Krallık’taki 
lise öğrencilerinden dönem başlamadan önce 
vücutlarında virüs olup olmadığını görmek için iki 
hızlı test ve bundan sonra da evde haftada iki kez test 
yapmaları istenecek.

İSVEÇ: İsveç’ten Tanzanya’ya eğitim yatırımı desteği 
Tanzanya’daki çocukların yaklaşık %90’ı okula gidiyor, ancak ülkede 
iyileştirilmesi gereken bazı alanlar var. Yakın tarihli bir okul reformu 
ile zorunlu eğitim için alınan ücretler kaldırıldı, bu da öğrenci 
sayısında %30 artış sağladı.
İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (Sida), eğitim kalitesini artırmak 
için 760 milyon SEK ayırdı. Sida’nın desteği, programın yürütüleceği 
beş yıl boyunca Tanzanya’nın toplam temel eğitim bütçesinin yaklaşık 
%2’sine tekabül ediyor. Girişim, öğretmenlerin, öğretmen açığının 
en fazla olduğu yerlerde istihdam edileceği ve okulların öğretim 
materyallerine daha iyi erişebileceği anlamına geliyor. 

İSVİÇRE: Okullara maske zorunluluğu tekrar ne zaman geliyor? 
Okulların başlamasıyla birlikte okullara Delta varyantı da geldi. 
Schaffhausen Kantonu, maske gereksinimini yeniden gündeme getirdi.
Okulun ilk haftasında Baselland Kantonu`nda yapılan toplu testlerde 
158 öğrencinin COVID-19 sonucu pozitif çıktı. Basel-Stadt`da 13 sınıf  
pozitifti. Buna tepki olarak Schaffhausen Kantonu, okullarda zorunlu 
maske kullanımını yeniden uygulamaya koydu. Kantonların çoğu hâlâ 
vaka sayılarının gelişimini izlerken, endişeli veliler, ”çocukları koruyun” 
dilekçesi kapsamında okullara maske zorunluluğunun yeniden 
getirilmesi için şimdiden imza toplamaya başladılar.

KAZAKİSTAN: Yeni karara göre başkentteki okullar yeni eğitim ve 
öğretim yılında hangi esaslara uyacak? 
Nur-Sultan Şehri Başhekiminin yeni kararlarına göre yeni eğitim ve 
öğretim yılında eğitim kurumlarının hangi esaslara göre çalışacakları 

belirlendi. Okulda uygulanacak kurallar şu şekilde belirtiliyor:
• Okullarda öğretmen ve diğer personelin tamamının 

%100 aşılanması
• Öğretmen, okulun diğer personel, veli ve 18 

yaşını almış tüm kişilerin okullara girişlerinde 
“Ashyq” uygulaması ile giriş yapmalarının 

sağlanması
• Maske takılması
• Eğitim müdürlüklerinin okullara yeterli 
sayıda dezenfektan, el antiseptiği ve 
deterjan temin etmesi
• Sınıfl arın günde iki defa temizlenmesi
• Havalandırma sisteminin gözden 
geçirilmesi
• Girişte öğretmen, öğrenci ve okul 

personelinin fi ltreli tünelden geçmesi
• Sosyal ve kültürel etkinliklerin 

yasaklanması
• Sınıfl arı bir yerde toplayarak faaliyet 

yapılmasının yasaklanması
• Laboratuvar ve pratik çalışmalar dışındaki derslerin 

sınıf değiştirmeden aynı sınıfl arda yapılması,
• İlk, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula girişlerinin ayrı ayrı 
zamanlarda yapılması
• Kantinlerde havalandırma sistemlerinin çalışmasının sağlanması
• Okul binalarına yabancıların alınmasının yasaklanarak 18 yaş ve 
üstü COVID-19 aşısını olmuş öğrencilerin yurtlara yerleşmesinin 
sağlanması
• Yükseköğretim yabancı uyruklu öğrencilerin Kazakistan’da 
onaylanmış aşı türüyle aşılanması
• Bir sınıfta 1 öğrencinin COVID olması hâlinde tüm sınıfın 14 
gün karantinaya alınarak çevrim içi eğitime geçmeleri, okuldaki 
öğrencilerin %30’nun COVID olması hâlinde tüm okulun 14 gün 
karantinaya alınması
• Okul öncesi kreşlerin çalışma saatlerinin 07:30-18:30 olarak 
belirlenmesi
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ABD: New York City, tüm devlet okulu çalışanları için test alternatifi  
olmaksızın COVID-19 aşı zorunluluğu getirdi
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehir genelinde devlet 
okullarındaki tüm Eğitim Bakanlığı personelinin test alternatifi  
olmaksızın COVID-19’a karşı aşılanması gerektiğini duyurdu. Belediye 
Başkanı okul personelinin 27 Eylül’e kadar en az bir doz COVID-19 
aşısı yapıldığına dair kanıt sunması gerektiğini açıkladı.
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) Pfi zer/BioNTech COVID-19 aşısına 
“tam onay” vermesini takip eden ilk saatlerde atılan dönüm noktası 
niteliğindeki adım, New York’u ABD’de aşıları zorunlu kılan en büyük 
devlet okulu sistemi yapıyor. NYC Eğitim Bakanlığı, 148.000 kişiyi 
istihdam etmekte ve eğitim sistemi içindeki 1.800’den fazla okulda 1,1 
milyon öğrenciye hizmet vermektedir. Bakanlığın Şansölyesi Meisha 
Porter, bu çalışanların en az %63’ünün aşılı olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı, aşı zorunluluğundan kaynaklanan öğretmen 
istifalarından endişe duymadığını ifade etti.

NORVEÇ: Artık öğretmen başına daha az öğrenci 
düşüyor 
Yeni bir rapora göre, öğretmen normu 
getirildikten sonra öğretmen yoğunluğu 
artarken öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı azaldı.  Norm çalışmasını 
değerlendirmek üzere görevlendirilen 
Nordic Institute for Studies of 
Innovation, Research and Education 
(NIFU) tarafından hazırlanan ara rapor, 
özellikle 1.-4. sınıfl arın daha fazla 
öğretmeni olduğunu gösteriyor. Rapora 
göre, şu anda küçük okullarda öğretmen 
başına ortalama 14’ten az öğrenci 
düşüyor ve bu da normun öngördüğünden 
daha az öğrenci anlamına geliyor. 2014-
2015’te bu sınıf seviyelerinde öğretmen 
başına 16 öğrenci düşüyordu. Eğitim ve Uyum 
Bakanı Guri Melby bir basın açıklamasında: “Rakamlar 
yatırımımızın işe yaradığını gösteriyor” dedi.
Alt rapora göre ise okulların % 83’ü öğretmen normunu karşılarken 
%17’si karşılamıyor. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, 
Kristiansand, Drammen ve Asker gibi yoğun nüfuslu bölgelerde 
genellikle normlara uymayan büyük okullar var. 1-4. sınıfl ardaki 
öğrencilerin %25’i norma uymayan böyle bir okula gidiyor.
Aynı zamanda, eğitimi onaylanmayan (yeterli eğitimi bulunmayan) 
öğretmenlerin oranının durağan olduğuna dair birçok gösterge var. 
Hükûmet, öğretmenler için beş yıllık bir yüksek lisans eğitimi başlattı 
ve yeterlilik şartlarını artırdı.

ARNAVUTLUK: Sağlık Teknik Uzmanlar Komitesinin açıklaması  
Sağlık Bakan Yardımcısı Mira Rakacolli, COVID-19’a karşı uygulamaya 
başlanacak yeni bir önlem planı geliştirdiklerini belirtti. Alınan 
önlemler kapsamında doktorlar, öğretmenler ve öğrenciler için COVID-

19’a karşı aşı bir seçenek değil, bir zorunluluk.
Teknik Uzmanlar Komitesi,  korona virüsün yayılması ihtimaline 
karşı üç risk kategorisini (sağlık personeli, öğretmen ve üniversite 
öğrencileri) göz önünde bulundurarak aşı olmayı kabul etmeyen 
doktor, öğretmen veya öğrencilerin sosyal güvenlik açısından 
periyodik olarak PCR testi yaptırmaları gerektiğini açıkladı.
Tüm sağlık personeli, öğretmen ve üniversite öğrencilerinin aşılarını 
30 Eylül’e kadar tamamlamaları ve aşı sertifi kalarını işyerlerine veya 
kurumlar tarafından belirlenen yerlere teslim etmeleri isteniyor.
Bakan yardımcısı Rakacolli,  bu tarihten sonra aşı kartına sahip 
olmayanlar için, PCR testinin periyodik olarak sunulması gerekeceğini 
dile getirdi.

AVUSTURYA: Okullar sonbaharda başlarken bu kurallar olacak 
Eğitim Bakanı Heinz Faßmann ve Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, 

sonbaharda okulların nasıl başlayacağı konusundaki detayları 
açıkladı. 

Okullar üç haftalık bir “güvenlik safhası” ile 
başlayacak. Bu safhada öğrenciler pazartesi 

günleri bir antijen testi ve bir PCR testi, 
perşembe günleri ise yeniden bir antijen 

testi olacak. Bütün öğretmenler ve 
öğrenciler sınıf dışında medikal maske 
takacak. Aşılı öğretmenler için üç antijen 
testi yeterli olurken aşılı olmayan 
öğretmenler ilaveten haftada bir gün 
dışarda PCR testi yaptıracak.  
Güvenlik safhasının bitiminden sonra 
üç farklı güvenlik seviyesi uygulanacak. 
Seviyelerin belirlenmesinde 7 günlük 

vaka sayıları esas alınacak ve buna 
göre tedbirler uygulamaya konulacak. 

Enfeksiyon sayılarının yanında testlerin 
sayısı, semptomlar ve enfeksiyonun dinamiği 

gibi faktörlere de bakılacak.
Seviye 1: Düşük risk (100’ün altındaki vaka sayılarında) 

• Öğrencilerin test yaptırması isteğe bağlı olacak. 
• Aşılı olmayan öğretmenler ve idari personel daima geçerli bir test 
sertifi kası göstermek zorunda olacak. Testlerden biri dışarıda yaptırılan 
PCR testi olmak zorunda. Antijen testleri ise okullarda mevcut. 
• Bu aşamada maske zorunluluğu bulunmuyor.
Seviye 2: Orta risk (100’ün üstündeki vaka sayılarında)
• Aşılı olmayan öğrenciler haftada üç kez test olacak. Testlerden biri 
PCR testi olmak zorunda. 
• Aşılı olmayan öğretmenler ve idari personel daima geçerli bir test 
sertifi kası göstermek zorunda olacak. 
• Bütün öğrenciler, öğretmenler ve idari personel sınıfl ar dışında 
medikal maske takacak.
Seviye 3: Yüksek risk (200’ün üstündeki vakalarda) 
• Aşılı olmayan öğrenciler haftada üç kez test olacak. Testlerden biri 
PCR testi olmak zorunda.
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• Aşılı olmayan öğretmenler ve idari personel daima geçerli bir test 
sertifi kası göstermek zorunda olacak. 
• 8. sınıfa kadar bütün öğrenciler sınıf dışında medikal maske takacak. 
9. sınıftan itibaren derslerde de maske takma zorunluluğu olacak. Aynı 
kural öğretmenler için de geçerli olacak.  
Okul etkinlikleri
• Seviye 1’de okul etkinlikleri yapılacak.
• Seviye 2’de etkinlikler sadece bir önceki risk analizine göre ve bütün 
hijyen kurallarına uymak suretiyle yapılabilecek.
• Seviye 3’ten itibaren okul etkinlikleri yapılamayacak. Toplantılar, 
danışma günleri vb. dijital ortamda gerçekleştirilecek. 
Yatılı okullar 
• Seviye 1’de yatılı okullarda kalan öğrenciler için test, iyileşme veya 
aşı kuralı geçerli olacak. Aşı olmayan personel daima geçerli bir test 
sertifi kası göstermek zorunda olacak. Testlerden biri haftada bir defa 
dışarıda yaptırılan bir PCR testi olmak zorunda.  
• Seviye 2’de herkes ortak kullanım alanları ve 
yatakhanelerde medikal maske takmak zorunda. 
Ayrıca aşılı olmayan personel ve öğrenciler 
okula geliş gününde negatif bir test sertifi kası 
göstermek zorunda. 
• Seviye 3’te 9. sınıftan itibaren aşılı 
olmayan öğrenciler ilaveten ortak 
kullanım alanlarında medikal maske 
takmak zorunda olacak.  
Spor ve müzik dersleri
• Seviye 1’de müzik ve spor dersleri 
yapılırken okul binası sık sık 
havalandırılacak. 
• Seviye 2’de şarkı söyleme ve üfl emeli 
enstrümanların kullanımı mümkün 
olduğunca dışarıda olacak. Bu mümkün 
olmazsa en az 2 metre mesafe kuralına 
uymak suretiyle dersler okul içerisinde de 
yapılabilecek. Spor ve hareketler için 1 metre 
mesafe kuralı geçerli olacak. 
• Seviye 3’te müzik dersleri ve üfl emeli enstrümanların 
kullanımı sadece dışarıda mümkün olabilecek. Üfl emeli 
enstrümanların kullanılmaması durumunda seviye 2’deki kurallar 
geçerli olacak. Aynı durum spor ve hareketler için de geçerli olacak. 
Bunlar da öncelikle dışarıda ya da bu mümkün değilse güvenlik 
mesafesine uymak koşuluyla içeride yapılabilecek.

FRANSA: Yeni eğitim-öğretim yılında sağlık protokolünü belirleyecek 
renk kodlarını açıklıyoruz 
Okula dönüş hızla yaklaşıyor. Hükûmet, salgın ortamında başlayacak 
olan yeni eğitim-öğretim yılını salgının seyrini temel alarak dört 
seviye şeklinde düzenleme kararı aldı. 
Uzun bir tatilin ardından, iki haftadan kısa bir süre içinde milyonlarca 
öğrenci sınıfl arına geri dönecek. Fakat Delta varyantıyla daha da 
hararetlenen COVID-19 salgınından dolayı yeni eğitim-öğretime 
başlangıç ihtiyatlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Eğitim Bakanlığı, 

dört renk seviyesine dayanan bir sağlık protokolü geliştirdi: yeşil, sarı, 
turuncu ve kırmızı seviye.
Yeşil seviye: tüm sınıfl ar yüz yüze, minikler maskesiz. Bu seviyede 
ilkokul, ortaokul veya lisede okuyan tüm öğrencilerin dersleri yüz 
yüze gerçekleştirilecek. En küçük öğrenciler hariç tüm temel önlemler 
alınmaya devam edilecek. İlkokul ve anaokulunda maske takmak 
zorunlu olmayacak. 
Sarı seviye: herkes okulda ve maskeli. Öğrencilerin eğitim 
kademelerine bakılmaksızın tüm dersler yüz yüze yapılacak. Yeşil 
seviye ile farkı: kapalı mekânlarda tüm çocuklar maske takmak 
zorunda olacak. 
Turuncu seviye: lise öğrencileri yeniden melez derslere tabi tutuluyor, 
içeride ve dışarıda maske takmak zorunlu. Melez derslere dönecek 
olan lise öğrencileri hariç diğer tüm öğrenciler yüz yüze derse tabi 
olacaktır. Bu üçüncü aşamada aynı zamanda tüm öğrencilerin içeride 

ve dışarıda maske takacakları anlamına gelmektedir.  
Kırmızı seviye: ilkokulda ve ortaokulun 1. ile 2. 

sınıfl arında dersler yüz yüze olacak, diğer tüm 
öğrenciler ise melez derslere tabi olacak. Yüz 

yüze dersler sadece anaokulu ile ortaokulun 
2.sınıfı arasında olan öğrencileri kapsayacak. 

Bunların dışındaki öğrenciler sınıf 
kapasitesinin %50’lik oranı kullanılacak 
şekilde melez derslere tabi tutulacak. 
Açık havada gerçekleştirilmesi uygun 
görülen fi ziksel aktiviteler ve spor 
aktiviteleri konusu hariç, protokolün 
geri kalanı turuncu seviye ile aynı 
şekilde devam edecek.

AVUSTRALYA: Daha uyumlu olan 
öğrenciler uzaktan öğrenmede en iyisini 

yaparlar - ve bu, öğretebileceğimiz bir 
beceridir 

2020’de dokuz Avustralya lisesindeki 1.500’den 
fazla öğrenci üzerinde yapılan çalışma, öğrencilerin 

uyum düzeyleri ile çevrim içi öğrenimde ne kadar başarılı 
oldukları arasında güçlü bağlantılar olduğunu gösterdi.
Adaptasyon Ölçeği, öğrencilerin yaşamlarındaki aksamalara ne kadar 
tepki verebildiklerini değerlendirmek amacıyla kullanıldı. Öğrencilere 
“Yeni bir durumla karşılaştığımda işleri yapma şeklimi değiştirebilirim” 
gibi dokuz ifade sunuldu. Öğrencilerden 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 
7 (kesinlikle katılıyorum) arasında bir ölçekte yanıt vermeleri istendi.
Daha yüksek adaptasyon özelliğine sahip öğrencilerin 2. dönemde 
çevrim içi öğrenme konusunda kendilerine çok daha fazla güvendikleri 
saptandı. Bu öğrencilerin 4. dönem başarılarının da daha yüksek 
olduğu görüldü.

KAYNAKÇA
1- https://www.psychologytoday.com/us/blog/parenting-translator/202109/the-research-homeschooling 
2- https://www.tes.com/news/expert-calls-answers-boys-underperformance-gcse-a-level-2021-exams 
3- https://yle.fi/uutiset/osasto/news/helsinki_mayor_english_could_be_the_capitals_language/12076952
4- https://www.ladepeche.fr/2021/08/26/rentree-scolaire-et-covid-19-ce-quil-faut-savoir-du-protocole-sanitaire-presente-par-jean-michel-blanquer-9751744.php. 
5- https://www.bbc.co.uk/news/health-58357021 
6- https://via.tt.se/pressmeddelande/stod-till-ny-unik-skolsatsning-i-tanzania?publisherId=2170078&releaseId=3304865 
7- https://www.20min.ch/story/wann-kehrt-die-maskenpfl icht-zurueck-ins-klassenzimmer-782849622963 
8- https://www.inform.kz/kz/zhana-kauly-elordada-biylgy-oku-zhyly-kanday-tartippen-bastalady_a3829449 
9- https://www.cnn.com/2021/08/23/us/nyc-vaccine-mandate-teachers/index.html
10- https://www.utdanningsnytt.no/laerernorm-laerertetthet-ukvalifiserte/laerernormen-har-gitt-faerre-elever-per-laerer/294861 
11- https://shendetesia.gov.al/masat-e-vendosura-nga-komiteti-teknik-i-eksperteve/ 
12- https://kurier.at/politik/inland/3g-und-co-schulregeln-fuer-herbst-werden-praesentiert/401482156 
13- https://www.ladepeche.fr/2021/08/19/covid-19-on-vous-explique-le-code-couleur-qui-determinera-le-protocole-sanitaire-pour-la-rentree-des-classes-9740781.php 
14- https://www.school-news.com.au/news/students-who-are-more-adaptable-do-best-in-remote-learning-and-its-a-skill-we-can-teach/

Çevirmenler: Şeyma Nur Dündar, Semra Hatipoğlu Kaya, Korhan T. Işcan, Prof. Dr. Veda Aslım Yetiş, Dr. Hilal Kaya, Burak Gül, 
Sadık Ereğli, Balzhan Omarova, Mehmet Akif Günaydın, Burak Gül, Samoena Brahimi, Doç. Dr. Yusuf Yıldız, Yasemin Aktaş Millî Eğitim Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanmıştır.

SAYI - 45

D ü n y a n ı n
Eğitim Gündemi

<<

Editörler: Şeyma Nur Dündar, Semra Hatipoğlu Kaya

4


