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COVID-19 salgını nedeniyle küresel çapta okulların kapatılması; çocukların eğitimi, 

korunması ve iyi olma haline yönelik eşi benzeri görülmemiş bir risk teşkil etmektedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres yakın zamanda hükümetlere ve 

bağışçılara, dezavantajlı çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocuklar için eğitimin öncelikli 

hale getirilmesi için çağrıda bulunmuştur. Hükümetlerin uzaktan eğitim ve okulların açılması 

ile ilgili çalışmalarını desteklemek amacıyla Küresel Eğitim Koalisyonu (Global Education 

Coalition) kurulmuştur.    

Okulların kapatılmasının hastalığın yayılma riski üzerindeki etkisini ölçmek için yeterince kanıt olmamasına rağmen, okulların kapatılmasının 

çocukların güvenliği, iyi olma hali ve öğrenmeleri üzerindeki olumsuz etkileri detaylı bir şekilde belgelenmiştir. Eğitim hizmetlerine ara 

verilmesinin ekonomiler ve toplumlar için eşitsizliğin, sağlık sorunlarının artması ve sosyal uyumun azalması gibi ciddi ve uzun vadeli sonuçları 

vardır. Ulusal hükümetler ve ortaklar, Çocuk Haklarına Dair  Sözleşme’de belirtildiği üzere, her çocuğun eğitim, sağlık ve güvenlik hakkını 

desteklemek ve korumak için eşzamanlı olarak çalışmak zorundadır. Çocuğun yüksek yararı, her şeyden önemli olmalıdır.   

Ülke liderleri, sokağa çıkma yasaklarını hafifletmeyi düşünürken zor ve belirsiz hususları dengelemekle mücadele etmektedir. Bu çerçeve, genel 

halk sağlığı ve eğitim planlama süreçlerinin bir parçası olarak, okulların ne zaman açılacağına dair karar alma sürecine ışık tutmayı, ulusal 

hazırlıkları desteklemeyi ve uygulama sürecine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Yerel ihtiyaçlara yanıt vermek ve her çocuğun öğrenme, sağlık 

ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için konuyu, tüm açılardan ele alarak ilgili bağlama sürekli uyarlamak gereklidir.  
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Okullar neden açılmalı? 

Sınıf içindeki eğitimin aksaması, çocuğun öğrenme becerisi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir. Dezavantajlı çocuklar okuldan ne kadar uzak 

kalırsa, okula geri dönme olasılıkları o kadar azalır. İlkokul düzeyinde okul dışı kalmış yoksul çocukların sayısı en zengin hanelerden gelen 

çocuklardan beş kat daha fazladır. Okuldan uzak olmak; erken hamilelik, cinsel istismar, çocuk yaşta ve zorla evlilik, şiddet vb. tehlikelere maruz 

kalma riskini de arttırmaktadır. Bununla birlikte, uzayan bu süreç;  aşı olma, okulda beslenme ve psikososyal destek gibi okul temelli başlıca 

hizmetleri de aksatmaktadır ayrıca akran etkileşimi kaybedildiği ve rutinler aksadığı için stres ve anksiyeteye neden olabilmektedir. Bu olumsuz 

etkiler; savaş ve diğer uzun süreli krizlerden etkilenen ülkelerde yaşayan çocuklar, göçmenler, zorla yerinden edilenler, azınlıklar, engeli olan 

çocuklar ve kurum bakımında olanlar gibi dezavantajlı çocuklar için çok daha yüksek olacaktır. Okullar; öğrencilerin, okul personelinin, 

öğretmenlerin ve ailelerin korunması için tüm makul tedbirlerle birlikte güvenli bir şekilde ve her ülkenin genel COVID-19 sağlık müdahalesine 

uygun olarak açılmalıdır. 

 

Hangi okullar nerede ve ne zaman açılmalı? 

Okulların açılma zamanına çocuğun yüksek yararı ve genel halk sağlığı konuları doğrultusunda karar verilmelidir. Bu karar, ilgili fayda ve risklere 

ilişkin değerlendirmeye dayalı olmalı ve eğitim, halk sağlığı ve sosyo-ekonomik unsurlar da dahil olmak üzere sektörler arası ve konuya özel 

kanıtlarla sunulan bilgiler doğrultusunda alınmalıdır. Bu analiz risk hafifletici önlemlerin önceliklendirilmesine yardımcı olacaktır. Eylemlerin yerel 

bağlam analizine dayalı olması için karar alma süreci yerel paydaşlarla birlikte yürütülmelidir. 

Okulların açılmasına karar vermek için ülkeler; okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve toplulukların okulların 

kapanmasıyla ve salgınla nasıl başa çıktığına ilişkin kritik bilgileri hızla toplamalıdır. Okul müdürleri ve yerel 

yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlere uygulanacak hızlı anketler, bu bilgilerin sağlanmasında 

yardımcı olabilir. Karar alıcılar daha sonra okulların açılmasıyla ilgili risk faktörlerine odaklanarak ve sınıf içi 

eğitimin uzaktan eğitime kıyasla faydalarını özellikle göz önünde bulundurarak öğrenmenin ve iyi olma halinin 

her bağlamda nasıl desteklenebileceğini değerlendirmelidir. Bu değerlendirme sırasında okulların açılmasının 

hastalığın bulaşma riski üzerindeki etkisine ilişkin kesin olmayan kanıtlar da dikkate alınmalıdır. 

• Daha küçük çocuklarla oyuna dayalı öğrenmede öğretmenlerle doğrudan etkileşimin önemi ve temel becerilerin 

geliştirilmesi gibi hususlar da dahil olmak üzere, ilgili öğrenme hedeflerine (temel, aktarılabilir, dijital, mesleğe özgü 

hedefler) ulaşmak için sınıf içi eğitim ne kadar önemlidir? 

• Kaliteli uzaktan eğitim ne kadar uygulanabilir ve erişilebilir (ilgili öğrenme hedefleri, yaş grupları ve dışlanmış 

gruplar için)? 

• Çocukların bakımını sağlayan kişiler üzerindeki baskı ve bağlama dair diğer faktörler göz önünde 

bulundurulduğunda, öğrenme kazanımları ile sosyal-duygusal iyi olma hali de dahil, mevcut uzaktan eğitim 

yaklaşımı ne kadar sürdürülebilir?  

• Çocuğun bakımını sağlayan kişiler, çocuklar çevrimiçi platformlardan eğitim alırken çocukları çevrimiçi taciz ve 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten korumak için gerekli araçlara sahip mi? 

• Öğrenme yolculuğundaki “yüksek riskli” kilit geçiş noktaları (okula hazır olma, ilk kademeyi tamamlama ve ikinci 

kademeye geçiş, ikinci kademeyi tamamlama ve üçüncü kademeye geçiş) salgından ve salgına karşı yürütülen 

müdahalelerden nasıl etkilenmektedir? 

• Öğretmenler ve eğitim otoriteleri farklı idari yaklaşımlara ve öğrenme yaklaşımlarına uymaya ne kadar hazır ve bu 

yaklaşımlara uyabilirler mi? Hastalığın bulaşmasını önleme ve kontrol tedbirlerini uygulayabilirler mi ve 

uygulamaya hazırlar mı? 

• Okula gitmeyen çocukların korunmasıyla ilgili riskler var mı? Örneğin, aile içi şiddet riskinin veya kız ve erkek çocuklarına 

karşı cinsel istismarın artması. 

• Okulların kapanması, okul sağlık ve beslenme faaliyetleri gibi okullar tarafından sağlanan diğer destek hizmetlere gölge 

düşürüyor mu? 

• Okula gitmeyen çocukların sosyal, ekonomik ve iyi olma haliyle ilgiliyle çıkarımlar nelerdir? 
 

• Okulun sosyal mesafe (öğrenci sayısına karşılık sınıf büyüklüğü) ve su, sanitasyon ve hijyen imkanları ve uygulamaları 

gibi riskleri azaltmaya yönelik okul faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürme kapasitesi nedir? 

• Okuldaki öğrenci ve çalışanlar,  yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan kişiler gibi yüksek risk grupları arasında virüse maruz kalma 

düzeyi nedir? Bu düzey yüksek ise, yeterli risk hafifletici önlemler alınabilir mi? 

• Okul öğrencileri ve çalışanları okula nasıl gidip geliyor? 

• Epidemiyolojik faktörler, halk sağlığı ve sağlık hizmeti kapasiteleri, nüfus yoğunluğu ve sosyal mesafe ve hijyen 

uygulamalarına uyma düzeyi göz önünde bulundurulduğunda toplumla ilgili risk faktörleri nelerdir? 
 

Bağlama özel fayda ve risk analizı yapılması; okulların (veya okulların bazı kısımlarının) açılmasını, okullardaki 

ve toplumdaki risk azaltama önlemlerin önceliklendirilmesini ve uzaktan eğitim için odak noktalarının 

belirlenmesini sağlar.   



 



Okullar nasıl açılmalı? 

Açılacak okullar seçildikten sonra, bu okulların hazır olma 

durumlarının değerlendirilmesi ve planlamaya ışık tutmak için altı 

temel boyuttan faydalanılmalıdır: politika, finansman, güvenli 

operasyonlar, öğrenme, dezavantajlı gruplara ulaşılması ve iyi olma 

hali/koruma. Politik ve finansal gereksinimler diğer boyutların 

desteklenmesi için gerekli ortamı yaratır. 

Konunun tüm boyutlarıyla birlikte ele alınması ve bağlama uyarlama; 

özellikle çoklu yoksunlukların (örneğin, nüfusu yoğun bölgeler, suyun 

az olduğu ortamlar, çatışma vs.) olduğu bağlamlarda, yerel ihtiyaçlara 

yanıt vermek için kritiktir. Kaynakların az olduğu bağlamlardaki 

kısıtlamalar ve mevcut hedefler dikkate alınarak, operasyonel 

koşulları ve öğrenme koşullarını iyileştirmek için salgın öncesi 

koşullara ilişkin analiz yapılmalıdır. 

 
 

 
Müdahale; öğrenme hedeflerini iyileştirmek, eğitime eşit erişimi 

arttırmak ve çocukların korunmasını, sağlığını ve güvenliğini 

güçlendirmek için bir katalizör görevi görmelidir. 

 

 
 

 
Uzaktan eğitim uygulamalarının 

güçlendirilmesi dahil olmak üzere, 

güvenli operasyonlara odaklanarak, 

eğitimin iyileştirilmesi için gerekli 

politikaları, prosedürleri ve 

finansman planlarını hazırlayın. 

Dezavantajlı ve okul dışı kalmış çocukları 

tekrar topluma kazandırmak için proaktif 

yaklaşımlar benimseyin. Riskleri azaltmak 

için su, sanitasyon ve hijyene yatırım yapın 

ve kaybedilen zamanı telafi etmek için telafi 

eğitimine odaklanın. 

İyi olma hali ve koruma bileşenlerine özel 

önem atfederek sağlık göstergelerini aktif 

olarak takip edin. Pedagojiyi güçlendirin, 

karma eğitim ve öğretim için uzaktan eğitimi 

uyarlayın, hastalığın bulaşması ve 

önlenmesine ilişkin bilgiler verin. 
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Okulların açılmasına ilişkin karar alma sürecine yönelik 

parametrelerle ilgili net, ulusal yönlendirmeler sağlayın. 

Okulların açılması, hastalık bulaşma oranlarının ve  

riskin en düşük olduğu bölgelerden başlayarak adım 

adım ilerleyebilir. 

 

Okullar aşamalı olarak açılabilir. Örneğin, başlangıçta 

haftanın birkaç günü açık olacak şekilde veya sadece 

belli sınıflara ya da kademelere uygulanabilir. Ulusal 

politikalar, yereldeki değerlendirme ve karar alma 

süreçleri için net yönlendirmeler sağlamalıdır. 

Eğitim yöneticileri, eğitim ile ilgili yerel diyaloğu ve 

toplum, ebeveynler ve çocuklarla etkileşimi 

destekleyen iletişim ve koordinasyon mekanizmalarını 

güçlendirmelidir. 

Toplumda hastalığın tekrar yayılma olasılığından 

dolayı gerektiğinde okulların tekrar kapatılması 

ve açılması için bir karar modeli hazırlanabilir. 

Anlaşılması kolay protokollerin geliştirilmesi, geniş 

katılımlı bir araya gelme gerektiren faaliyetlerin 

yasaklanması, okulun başlangıç ve kapanış saatinin 

ve beslenme saatlerinin kademelendirilmesi, 

sınıfların geçici alanlara veya açık alanlara taşınması, 

sınıf nüfusunu azaltmak için sınıfların “dönüşümlü” 

yapılması. 

Okullara daha fazla içme suyu, el yıkama alanları ve 
temizlik malzemeleri sağlanması ve mümkünse, 
menstrüel hijyen yönetimi için hazırlıklar dahil olmak 
üzere cinsiyete göre ayrılmış tuvaletler kurulması veya 
var olanların genişletilmesi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerinin yoğunluğunu 

ve sıklığını arttırmak ve atık su yönetimi uygulamalarını 

iyileştirmek için davranış değişikliğinin vurgulanması. 

El yıkama, solunum hijyeni, koruyucu ekipman 

kullanılması, tesislerde temizlik prosedürleri ve 

güvenli gıda hazırlama uygulamaları dahil olmak 

üzere hijyen tedbirleri hakkında ayrıntılı protokoller 

geliştirilmesi. 

İdari personelin ve öğretmenlerin fiziksel mesafe 

uygulama ve okul hijyeni uygulamaları hakkında 

eğitilmesi ve gerektiğinde okullarda personel sayısının 

arttırılması. Temizlik personeli ayrıca dezenfeksiyon 

konusunda eğitilmelidir ve mümkün olduğu kadarıyla 

kişisel koruyucu ekipman ile donatılmalıdır. 

Sağlık nedenleriyle derse katılamayan öğretmenlerin 
yerine yenisini görevlendirin.Uzaktan ve farklı 
öğrenme modellerini desteklemek için personel ve 
derse katılım politikalarını öğretmen sendikaları ile 
birlikte gözden geçirin. 

 

Politikalar yaş veya tıbbi durum nedeniyle yüksek risk 

altında olan personeli, öğretmenleri ve öğrencileri 

korumalıdır ve bunun için, okula gelemeyen 

öğretmenlerin yarattığı açığı doldurma ve okula 

gelemeyen öğrencileri desteklemek için uzaktan 

eğitime devam etme planları geliştirilmelidir ve 

bireysel durumlar mümkün olduğunda göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Öğrenciler veya personel hastalandığında 
uygulanacak prosedürleri belirlemek için okul 
yöneticilerine açık ve net rehberlik sağlayın. 
Rehberlik, öğrenci ve personel sağlının 
gözetlenmesi, yerel sağlık kurumlarıyla düzenli 
olarak irtibatın sürdürülmesini ve acil durum 
planlarının ve irtibat listelerinin güncel tutulmasını 
içermelidir. 

 
Okullar hasta olan öğrencilere ve personele, onların 

etiketlenmesini önleyecek şekilde geçici süreliğine 

yeterli yer ayırmalıdır. Personel, aile ve öğrencilere 

prosedürler anlatılmalı ve tüm hasta öğrencilere ve 

personele evde kalmaları tembihlenmelidir. 

 

Okullar tekrar açılmadan önce Tekrar açılma sürecinde Okullar tekrar açıldığında 

Güvenli 
operasyonlar 

Öğrenme 

En 
dışlanmış 
grupların 

dahil 
edilmesi 

İyi olma hali 
ve koruma 

Politika 

 
 

https://tureng.com/en/turkish-english/menstr%C3%BCal


 
 Okul su, sanitasyon ve hijyen için acil yatırımlara 

yönelik müdahale ve kurtarma finansmanını tespit 

edin. Okulları derinlemesine temizlemek ve dezenfekte 

etmek için gerekli malzeme ve hizmetlerin maliyetini 

önceliklendirin. 

Okul sistemindeki tüm personel için bütün düzeylerde 

hijyenik uygulamaları teşvik edin ve el yıkamaya ve 

solunum hijyenine vurgu yapın. 

El dezenfektanı kullanımını teşvik edin ve ulusal 

yetkililer tarafından tavsiye edilmesi halinde, bez 

maskelerin düzgün kullanılmasının önemini vurgulayın. 

Hijyen hakkındaki bilgiler yaygın olarak mevcut ve 

erişilebilir olmalıdır, farklı dillerde ve görme engelliler 

için kabartma yazılı olarak da hazırlanmalıdır ve çocuk 

dostu bir dili olmalıdır. 

Acil durumlar sırasında okul tesislerinin (sığınaklar, 
sağlık tesisleri, karantina yerleri, vs.) kullanılması 
hakkındaki prosedürlerin gözden geçirilmesi için COVID-
19 müdahalesini bir fırsat olarak değerlendirin 
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Öğretmenlere ve okul yöneticilerine uzaktan eğitim 

ile ilgili destek ve eğitim verin ve onlara okullar 

kapalıyken öğrencilerini desteklemelerinin yollarını 

gösterin. Bunun için, mobil platformlarda akran 

grupları oluşturabilirsiniz veya ebeveynleriyle 

konuşabilmeleri için telefon kontörü/dakika 

verebilirsiniz. 

Engelleri ortadan kaldırarak ve okula kabul 

gereksinimlerini azaltarak, kapsayıcı eğitim hedeflerine 

uyum sağlamak üzere okul kabul politikalarını ve 

gereksinimlerini gözden geçirin. 

 
Alternatif öğrenme yolları için denklik standartlarını ve 

resmi kabul şartlarını belirleyin veya güncelleyin. 

Uzaktan eğitime yönelik yatırımı arttırın 

(1) gelecekteki olası okul kapanmaları için hazırlık 

yapın, (2) okulların kapalı kaldığı süre boyunca 

öğretme ve öğrenmeyi güçlendirin ve (3) okulların 

kısmi faal olduğu veya programlarını duruma göre 

uyarlayarak faal oldukları karma bir model ile eğitim 

saatlerini takviye edin. 

 
Öğretmenlerin kapasitesinin geliştirilmesi ve 

eğitimi için ayrılan fonu arttırın. 

Farklı halk sağlığı senaryolarına dayalı alternatif 
akademik takvimler geliştirin ve uzaktan eğitim için 

kullanılacak olan yöntemleri göz önünde 

bulundurun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Özel eğitim sektörü üzerindeki etkileri değerlendirin ve 

devlet yardımı, özel sektör yardımının finanse edilmesi 

ve uygunsa diğer müdahaleler dahil olmak üzere 

müdahaleleri genişletmeyi göz önünde bulundurun. 

Hem öğrenimde geri kalınan yerleri telafi etme hem de 
öğrencilerin ruhsal sağlığı ve psikososyal (PSD) ihtiyaçları 

konusunda öğretmenlere destek olun. Bu kapsamda 

verilecek eğitimler, özellikle risk altındaki öğrencilerin 

oranının yüksek olduğu okullarda öğretmenlerin 

öğrencilerin temel okur yazarlık ve matematiksel 

becerilerini geliştirme ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını 

karşılama kabiliyetlerini açıkça iyileştirmelidir. 

 

Öğretmenler yaşla ilgili davranışsal ve bilişsel 

değişimleri tespit etmek ve yaşa uygun öğrenim desteği 

sağlamak üzere eğitilmelidir. 

 
 

Öğrenme kaybını hafifletmek ve okul kapanmalarının 

ardından öğrenim eşitsizliğinin daha da artmasını 

engellemek için geniş ölçekli telafi programları 

uygulayın ve bu programlarda, ilkokul çağındaki 

çocukların okuma yazma ve matematiksel 

becerilerine odaklanın ve engeli olan çocuklarında  

erişilebilmasine dikkat edin.  

 
Hızlandırılmış eğitim modelleri; daha önce okul dışında 

olan veya yaşı geçmiş olan çocukların eğitim sistemine 

dahil edilmesi çabalarına paralel olarak uygulanabilir. 

Kaynakları ağırlıklı olarak kritik önemi olan sınavların 
(ortaokul mezuniyet sınavı veya üniversite giriş sınavı 

gibi) geçerli, güvenilir ve hakkaniyetli bir şekilde 

yapılmasına ve bu arada fiziksel mesafenin 

korunmasına ve diğer sağlık gereksinimlerine ayırmak 

için, üst sınıfa geçme gibi daha az önemli olan 

sınavlardan vazgeçmeyi düşünün. 

 
Mümkünse toplu sınıf geçme sınavları yapmayı düşünün 

ve okul kapanmalarının ardından telafi çabalarını bilgiye 

dayandırmak için öğrencilerin öğrenim düzeylerini 

değerlendirin. 

İnternetten mesleki gelişim, danışmanlık gibi 

yenilikçi öğretmen destek yöntemlerini uygulayın 

veya kapasite geliştirme çabalarının daha hızlı sonuç 

vermesini sağlamak için uzmanlardan yardım alın. Bu 

eğitim ve beceri geliştirme faaliyeti, resmi hizmet 

öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimlerine entegre 

edilebilir. 

 
Etiketlemeyi/ayrımcılığı ele alan ve çocukları ve 

ailelerini salgının devam eden belirsizliği ile başa çıkma 

konusunda destekleyen ruhsal sağlık ve psikososyal 

destek hizmetlerinin sunumunu arttırın. 

COVID-19 hakkında açık, net, öz, doğru ve 

eksiksiz bilgiler paylaşın, korku ve kaygı 

hakkındaki mesajları normalleştirin ve sadece 

öğrenciler için değil, aynı zamanda aileleri, 

öğretmenler ve diğer okul personeli için öz 

bakım stratejilerini teşvik edin. 

Öğretmenlerin yıpranmasının önüne geçmek ve iyi 

olma hallerini desteklemek için geçici sözleşmeli 

olanlar başta olmak üzere, öğretmenlerin maaşlarının 

sürekli ve zamanında ödenmesini sağlayın. 

Öğretmenler ve diğer personel (yaş, kronik 

rahatsızlık olup olmaması ve diğer risk faktörlerini 

göz önünde bulundurarak) bir risk değerlendirmesi 

yürütün ve sonra okula geri dönüş için kademeli bir 

yaklaşımı uygulayın. 

Özellikle ciddi vakalar için uzmana/hastaneye sevk  

sistemlerini gözden geçirip güçlendirin. Hizmet 

sağlayıcıların, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten ve 

cinsel sömürü ve istismardan korunma ile cinsel sağlık 

ve üreme sağlığı hizmetlerine yönlendirme de dahil 

olmak üzere sağlanan diğer bakım hizmetlerinden 

haberdar olmalarını sağlayın. 

 
Zorunlu hizmetlerin düzenli ve güvenli sunulmasını 

yeniden tesis edin. Bunlar, kritik beslenme, okul 

beslenmesi, aşı kampanyaları gibi WASH (Su, 

sanitasyon ve hijyen) sağlık hizmetleri, koruma 

amaçlı uzmana/hastaneye sevkler (PSD, toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet, istismar, vs.) ve engeli olan 

çocuklar için özel hizmetleri içerir, ancak bunlarla 

sınırlı değildir. 

 

Hizmetlerin okulda mevcut olmaması halinde, genç 

dostu tamamen erişilebilir olan cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı hizmetleri de dahil olmak üzere 

uzmana/hastaneye sevk etme sistemlerini güçlendirin. 

Okullar tekrar açılmadan önce 

 

Yeniden açılma sürecinde Okullar tekrar açıldığında 



 
Krizden en çok etkilenen okullara eğitim fonu 

yönlendirin, örneğin, en marjinilize olan 

topluluklara öncelik veren bir formüle dayalı 

fon tahsis edin. 

Öğrencilere okulun kapalı kaldığı süre boyunca hibe 

veya nakit transferi (şartlı veya şartsız) vermeyi 

düşünün. 

Mümkünse okul harçlarını ve diğer masrafları (okul 

üniforması, vs.) almayın ve okula yeniden kayıt 

oranlarını arttırmak için okula kabulün önündeki diğer 

engelleri kaldırın. 

Özellikle dezavantajlı öğrencilerin toparlanma 

sürecindeki ihtiyaçları karşılayacak şekilde finansmanı 

önceliklendirin. Bu kapsamda uygulanabilecek 

yaklaşımlardan biri; fonlamanın performansa dayalı 

unsurlarını askıya almak veya geçici olarak revize 

etmektir. Bu sayede, finansmanın devamlılığı 

sağlanabilir ve başarısızlık ve uyumsuzluk nedeniyle 

kesintiler önlenebilir. 

Öncesinde de okul dışı kalmış olan çocuklar, yerlerinden 

edilmiş/göçmen çocuklar ve azınlıklar gruplar gibi 

dezavantajlı çocukların eğitime erişimini genişletmek 

için okul açılış politikalarını ve uygulamalarını uyarlayın. 

İlgili dillerde, erişilebilir formatlarda ve ilgili nüfusun 

ihtiyaçlarına uyarlayarak kritik iletişim yöntemlerini ve 

ulaşma biçimlerinizi çeşitlendirin. 

 
Kız çocukları ve diğer azınlıktaki gruplar okul 

dışındayken topluma katılımı arttırmak ve 

uzmanlara/hastaneye sevki iyileştirmek gibi, koruma 

risklerini hafifletmek için özel tedbirler alın. 

Kız çocuklarının okula geri dönüşünü, topluma 

katılımlarını arttırmak için destekleyici özel tedbirler 

alın. 

Öğrenme materyallerinin/platformlarının, bilgilerin, 

hizmetlerin ve tesislerin engeli olan kişilerce de 

erişilebilir olmasını sağlayın. Halk sağlığı bilgileri ve 

iletişim yöntemleri işitme ve görme engeli olan 

bireylere de uygun olarak birden çok erişilebilir 

formatta olmalıdır. 

 
Su, hijyen ve sanitasyon hizmetlerinin erişilebilir 

olmasını sağlamak için uyarlamalar/düzenlemeler 

yapılmalıdır. Okulların yeniden açılması halinde 

destekleyici hizmetlerin nasıl devam ettirileceğini 

planlayın. 
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