GÜNCEL: 29/08/2020
Bakan Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkan
kısımlar şu şekilde;
Hazırlıklarımız konusunda aylardır çalışıyoruz, hep belirttiğimiz gibi
hangi senaryo olursa olsun bu tedbirleri almak gerekiyor diye.
Şimdi bir burukluk var elbette ama bildiğiniz gibi bu bütün dünyada
ortaya çıkan bir durum.
Ve Türkiye'nin de bu bağlamda her gün belli başlı ülkeleri izleyerek
tedbirler noktasında gereğini yaptığını sizlerle paylaşıyoruz.
Ben bugün bir sunumla başlayacağım; arkasından sizlerin soruları
konusunda da ayrıntıya girme imkanımız da olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ve
uzaktan/yüz yüze eğitim ile ilgili son
dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya
Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ile ilgili olarak,
"Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu
süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz." sözlerini
kullandı. Bakan Selçuk ayrıca, "Öğretmenlerden bize
binlerce talep geliyor. Bununla ilgili dünyadaki büyük
markaların gönüllü desteği oldu. On binlerce
öğretmenimizin dünyanın her yerinde geçerli
sertifika almalarını sağlıyoruz." dedi. Bakan Selçuk,
ders kitaplarının yanında öğrencilere ilk kez çalışma
kitabı verileceğini de duyurdu. Okulların açılması ile
ilgili net bir mesaj veren Ziya Selçuk, "21 Eylül'de
belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Bütün
halkımız şunu bilsin, biz hiçbir çocuğumuzu ya da
öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız."
dedi.
UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok
net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık
koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu
görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle.
Sağlık koşulları sebebiyle uzaktan eğitimin ayrı yeri var.
Sadece televizyonlarla yetinmedik. Başlangıçta, biliyorsunuz
televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine
göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az
sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.
3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci
yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz
düşünün lütfen.
Hala da bu süreç derinleşerek, uzmanlığı artırarak sürüyor. Peki
sadece televizyonla yetindik mi? Hayır. Canlı platformlar kurduk,
yapay zeka temelli bir eğitim içeriği olması bakımından dünyada yine
birkaç ülkede olan bir içerik. Öğrencinin seviyesini ölçen, durumuna
göre bölüm tavsiyesinde bulunan, öğrencinin hızına göre; bu hızla
gidersen bölümlerini değiştirdim, azalttım, çoğalttım diyebilen bir
zeka. Ya da bir öğrencinin bilemediği sorunun hangi konu
eksikliğinden kaynaklandığını otomatik olarak bilip, ekrana hazır
olarak getiren bir sistem.
Ve bir milyon öğrencim varsa, bir milyon ayrı deneme sınavı
yapabilen bir sistem. Bu konu bizim açımızdan kritik.
Öğretmenlerimiz için de çok önemli bir dönem. Ben uzun yıllardır
eğitim içindeyiz. Hiçbir dönem bu yılki kadar hizmet içi eğitim
gördüğünü görmedim. Öğretmenlerimiz sürekli olarak bir eğitimin
içerisindeler; özellikle dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda.
ÖĞRETMENLERDEN BİZE BİNLERCE TALEP GELİYOR
Öğretmenlerden bize binlerce talep geliyor. Şöyle bir avantajımız
var, artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Yani 'ben şu konuda almak
istiyorum' olabilir. Bununla ilgili dünyadaki büyük markaların gönüllü
desteği oldu. Ve yüz binlerce öğretmenimizin eğitimini alması ve iki
gün önce de sertifika töreni vardı. On binlerce öğretmenimizin
dünyanın her yerinde geçerli sertifika almalarını sağlıyoruz. Beş
binden fazla lise öğrencimiz uluslararası geçerliliği olan sertifika
aldılar.
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NASIL OLACAK?

Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık. İhtiyaçlarımızı
saptadık, eğitim paketleri hazırladık.
Her gün sabah spor olmasını istiyoruz.
DERS KİTABININ YANINDA İLK KEZ VERİLECEK...
Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza; bakın ders kitabının dışında
çocuklarımızın eline 'öğrenci çalışma kitabı' somut olarak verilecek.
Bu yeni bir şey. Ders kitapları da geçen hafta itibariyle çok büyük
ölçüde dağıtıldı. Çünkü kitapları iki ay öncesinde bitirmiştik zaten.
ÖZEL OKULLAR İNDİRİM YAPACAK MI?
Tabi özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıp, her bir
okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir...
Bunlarla ilgili çözümleme çalışmaları yapıldı ve temsilcilerle uzun
soluklu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve biz özel okulların velilerin
talepleri noktasında, tedbirler alması noktasında beklentilerimizi net
olarak ifade ettik. Onların da geçen hafta deklarasyonu oldu. Ve biz
bu talebe uyarak, özel okullarda indirim yapması konusunda; okula
göre değişecek bir durum söz konusu. Ama her okulun bunu yapması
konusunda okul temsilcilerinin bir mutabakatı var.
Vergi ve benzeri hususlar konusunda hayata geçebilecek bazı
kolaylaştırmalar, veli lehine... Neler olabilir, bunu da çalışıyoruz. Bir
hafta içerisinde belirli bir noktaya da gelmiş olacağız. Netleşen konu
şu: Velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını
umuyorum. Almaları konusunda da kendileriyle her türlü irtibat
içerisindeyiz.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim
Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş
şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.'
dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın
toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda
bulundu.
Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve
seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına
başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle
açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21
Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve
seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş
bulunuyoruz.

