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Ulusal Eğitim Planı nedir?
Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı COVID-19 salgını nedeniyle tam zamanlı öğretimin kesintiye
uğramasının olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacak bir Ulusal Özel Ders Planı
hazırlamıştır. Öncelikle okul başarısızlığı ve aşırı durumlarda eğitimden ayrılma riski altındaki
öğrencilere yöneliktir. Bu öğrencilerin eğitim sonuçlarında ciddi bir kötüleşme olmuştur.
Özel ders verme, ya da okulumuzun tamamlayıcı eğitimi mi?
Plan, sırasıyla bireysel ve grup eğitiminin uygulanmasında Çek Cumhuriyeti'ndeki tüm ilk ve
ortaokulları ve konservatuarlarında öğrenciler için takviye eğitimi desteklemektedir. Okullar,
5 ve 16 Kasım 2021 tarihleri arasında Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen olağanüstü bir ankette özel ders alması gereken öğrenci sayısını kullanan bir
matematiksel modele göre finansman aldı ve okuldaki dezavantajlı öğrenci sayısı aşağıdaki
okul verilerinden oluşturuldu. Model, dezavantaj ve geri kalma derecesine göre azalan sırayla
üç gruptaki öğrenci sayılarını hesaplamıştır. Özel ders desteği, 1 Eylül - 31 Aralık 2021
tarihleri arasında birinci aşamada gerçekleşti ve 2022/2023 eğitim-öğretim yılının sonuna
kadar da devam edecek.
Çocuğuma kim özel ders verecek?
Özel ders veya tamamlayıcı eğitimi örneğin somut bir okuldaki veya komşu bir okuldaki
öğretmenler, öğretim asistanları, öğrenciler veya emekli öğretmenler tarafından sağlanabilir.
Bölgenizde çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlardan gönüllüler de ders verebilir. Daha
sonra onlar okulun çalışanı olurlar ve saatte maksimum 250 CZK alma hakkına sahiptirler.
Özel ders ve tamamlayıcı eğitim ağırlıklı olarak yüz yüze yapılmalı ve ana konulara
odaklanmalıdır.
Özel ders veya tamamlayıcı eğitim zorunlu mu?
Öğrenciler özel derslere veya tamamlayıcı eğitime kriterleri kullanan okulun kararı temelinde
katılırlar (BURADA bulabilirsiniz). Özel ders veya tamamlayıcı eğitim zorunlu okula devamın
bir parçası değildir ve esas olarak okulunuzla yapılan anlaşmaya bağlıdır. Bir "korkutucu"
değildir, sadece kullanmadığında yazık olabilecek harika bir fırsattır. Herkesin her şeyi tam
olarak bilmemesi ve okuldaki tüm dersler hakkında tutkulu olmaması normaldir. Herkes her
şeyi hemen mükemmel olarak anlamayabilir, okuldaki her konuyu öğrenmek için çok hevesli
olmayabilir. İşte tam da bu durumlarda yardımcı edebilecek insanlar mevcut. Çocuğunuzun
bu program kapsamında özel ders veya tamamlayıcı ek eğitim almasıyla ilgileniyorsanız
lütfen okul yönetimine veya ilgili sınıf öğretmeni ile görüşünüz.
Özel dersler veya tamamlayıcı eğitim hangi konularda yardımcı olur?

Bu tamamlayıcı eğitim programı öğrencilerin öğretim sırasında anlamadıkları veya ilgilerini
çeken herhangi bir konuya kendilerinin ayrıntılı olarak odaklanmalarını sağlar. Bireysel
yaklaşım sayesinde o zamana kadar öğrenciye hiçbir şey ifade etmeyen bir konu hakkında
soru sormak veya o konuyla bir bağ kurmak için eşsiz bir fırsattır, o zaman kadar ilgisini
çekmeyen o konuya öğrencinin bakış açısını değiştirebilir. Aynı zamanda bazı durumlarda
öğretmenle -pedagog veya harici bir öğretmen ile daha iyi iletişim kurarak arkadaş
kazanabilir.
Uzun vadede bir öğrencinin katılımının gelecekteki iş geliri üzerinde olumlu bir etkisi olması
muhtemeldir. Bir OECD raporuna göre her yıl eğitim öğrencilerin gelecekteki gelirlerini
ortalama %7,5-10 oranında artırıyor. Eğitime yapılan yatırım devlete de fayda sağlayacaktır,
çünkü makroekonomik bir bakış açısından öğrencinin mevcut katılımı ve gelecekteki daha iyi
yaşam durumu da üretkenlik, GSYİH ve vergi tahsilatı üzerinde olumlu bir etkiye sahip
olacaktır.
Ulusal Plan aracılığıyla eğitimi benzersiz ve ilginç kılan nedir?
Ulusal Özel Ders Planı sadece öğrencilerin bilgilerini genişletmek amaçlı değildir, aynı
zamanda da ek bir eğitim programıdır!
→ ücretsiz (Devlet tarafından Next Generation EU adı verilen Avrupa Birliği fonundan devlet
tarafından ödenir),
→ okul yönetimi tarafından organize edilir,
→ bireysel yaklaşım, küçük gruplarla ya da kişiye eğitim,
→ sadece bilinen öğretmenlerle değil, okul personelinin de iş birliğiyle,
→ ama aynı zamanda kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcileri, üniversite öğrencileri ve
büyükanneler ve büyükbabalar gibi bilgi kaynakları haksız yere sıklıkla ihmal edilen diğer
bireylerinde işbirliğiyle;
→ ders programına ek saat veya öğleden sonraki sosyal faaliyetler yerine eğitim,
→ her şeyden önce kişisel yüz yüze eğitim, ancak gerekli durumlarda çevrimiçi olarak da
mümkündür.
→ Ocak 2022'den itibaren 2021 sonbaharında tamamlayıcı eğitim programının devamıdır.
→ Başlangıçta covid-19 pandemisinin neden olduğu uzaktan eğitime eksik katılımda bulunan
öğrencilerin derslerindeki eksikliklerini gidermek için oluşturuldu. Ancak sadece ders notları
hep "Beş" olan öğrenciler değil, hemen hemen herkes bundan yararlanabilir.
→ Bunun sayesinde çocuklar sadece okulda yetiştiremedikleri derslerini tamamlamakla
kalmayacak, normal derslerde merak ettikleri ama sormaya zamanları olmadıkları şeyleri
sorabilecekler ve bilmedikleri şeyleri de öğrenecekler!
Açıklık sağlamak amacıyla, "Ebeveyn" ve "öğrenci" terimleri genel anlamda kullanılmıştır,
diğer herhangi bir "yasal vasi" ve "kanuni vekili" anlamına da gelir. Elbette ki yetişkin
öğrenciler bu konularda kendileri karar verebilirler, ebeveynlerin onayına ihtiyaç duymazlar.
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