
Pandemi başladığından bu yana, gerek dergimizde gerekse özel 
eklerimizde yayınladığımız röportaj ve makalelerle, bilinmeyenlere ışık 
tutmaya ve belirsizliklere yanıt aramaya devam ediyoruz. Bu defa, son 
günlerde en önemli gündem maddelerinden biri olan “eğitim”i mercek 
altına aldık. Pandemiyle birlikte öğrencilerde ve ebeveynlerde “gelecek 
kaygısı” hiç olmadığı kadar artarken, “Çocuklarımızı daha güzel günlere 
nasıl hazırlarız?” sorusuna yeni sorular eklendi: “Eğitimde ‘yeni normal’ 
nasıl biçimlenecek, çocuklarımızın eğitimi nitelikten ödün verilmeksizin, 
güvenli bir şekilde sürdürülebilecek mi?” 

Biz de tüm gözlerin yeni eğitim-öğretim dönemine çevrildiği bu 
günlerde, “21’inci yüzyılda eğitimin geleceği ve pandemi” temalı özel 
bir ek hazırladık. Çocuk ve gençler ile ebeveynlerin ve kurumların bu 
olağanüstü dönemde nasıl işbirliği yapacağını, nelere ihtiyacı olduğunu 
masaya yatırdık. Özel ekimize katkıda bulunan MEB Bakan Yardımcısı 
Mahmut Özer, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Koç Okulu 
Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel ve Prof. Dr. Üstün Ergüder başta 
olmak üzere çok değerli isimlerle birlikte konuya sadece pandemi değil, 
tüm bilinmezleriyle önümüzde uzanan “gelecek” boyutuyla da yaklaştık. 
Ayrıca bu dönemin eğitim neferleri olan öğretmenlerimizin deneyimlerini 
de sayfalarımıza taşıdık. Tüm belirsizliklere rağmen, bu özel ekimizle 
ortak kaygılarınızı biraz olsun hafifletebilmeyi, eğitimde “yeni normal”in 
resmini çizebilmeyi ve ülke gündemine yarınlarımız açısından anlamlı bir 
perspektif sunabilmeyi diliyoruz. Keyifli okumalar…

ÖZEL EK

Yeni dönemde okulun kapılarını öğrencilerine 
açacağı müjdesini veren Koç Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, pandemi gibi 
krizlerin yarattığı belirsiz geleceğe karşı 
sundukları fırsatları anlattı.

Eğitim dünyasının duayenlerinden Prof. Dr. 
Üstün Ergüder, “iyi bir eğitim”in çağımızdaki 
karşılığını anlatırken, uzaktan eğitimde Türkiye’nin 
performansından dünyada örnek alınabilecek en 
iyi girişim ve uygulamalara, eğitimde reformun 
geleceğinden fırsat eşitliğine kadar konuyu her 
yönüyle değerlendirdi.

Yeni dönemin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek ve donanımlı gençlerin 
yetişmesine katkı sağlayabilecek 
Koç Holding’in “Mesleki Eğitimde 
21. Yüzyıl Becerilerinin Geliştirilmesi 
Projesi” ile ilgili bilgi aldık.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
“KAMPÜSE DÖNÜŞ” BAŞLIYOR!

“UZAKTAN EĞİTİM VAR OLAN 
UÇURUMLARIN DERİNLEŞME 
RİSKİNİ ARTIRIYOR”

“MESLEKİ EĞİTİMDE 
YENİ DÖNEM”

Okulun dinamik ve çevik adaptasyon 
yetkinliğini kullanarak pandemi koşullarına 
uyum sağladıklarını belirten Koç Okulu Genel 
Müdürü Prof. Dr. Murat Günel, öğrencilerini 
de değişime ayak uydurabilen, keşfetmeyi 
ve yenilikleri hayatlarına katmayı bilen 
bireyler olarak yetiştirdiklerini söyleyerek, 
“İnanıyorum ki bu deneyimden güçlenerek 
yolculuklarına devam edecekler” diyor.

Okullar açıldığında çocuk ve gençler yeni 
koşullara nasıl adapte olacaklar? Bu yıl okula 
ya da üniversiteye başlayacak öğrencilerin 
yaşayacağı zorluklara karşı neler yapılmalı? 
Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 
öğretim üyesi, aynı zamanda gelişim ve 
ebeveyn psikoloğu Prof. Dr. Ayşe Bilge 
Selçuk, anne babalara kritik tavsiyeler verdi.

Eğitimin çevrimiçi olmasıyla İstanbul’daki 
öğretmen başka, Mardin’deki öğretmen 
başka sorunlar yaşadı. Pandemi günlerinde 
gelecek ışığının sönmemesi için tüm gücüyle 
savaşan eğitim neferlerinin kendi kaleminden 
deneyimlerine yer verdik.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ HER KOŞULDA 
AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLEN 
BİREYLER OLARAK YETİŞTİRİYORUZ”

“UYUM GEREKTİREN GERÇEK 
DEĞİŞİM YENİ BAŞLIYOR”

PANDEMİ GÜNLERİNDEN 
ÖĞRETMEN ÖYKÜLERİ
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