
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

ÇK-ADE İş Birliği Çerçevesi - Okulların Açılması için Kontrol Listesi     

Çocukların okula dönüşü için koordineli bir müdahale 

COVID-19 pandemisi esnasında okulların uzun süre kapalı kalmasının, çocukların korunması, esenliği 

ve öğrenimi üzerinde olumsuz etkileri oldu. Okulların yeniden açılması sadece öğretimin 

gerçekleşmesini sağlamaz, aynı zamanda karantina esnasında çocukların korunma ve esenliğiyle ile 

ilgili ortaya çıkan risklere müdahalede bulunulması için önemli bir olanak sağlar. Bu durum eğitim ve 

çocuk koruma sektörlerinin her zamankinden daha güçlü bir iş birliği içinde çalışmasını gerektirecektir.  

Bu kontrol listesi çocuk koruma ve eğitim sektörleri için çocukların okula dönüşünde koordineli bir açılış 

sürecinin garanti altına alınması için gerekli olabilecek adımları sunmaktadır. Liste, ÇK-ADE İş Birliği 

Çerçevesi (hazırlanıyor) ve COVID-19 Esnasında ÇK-ADE İş Birliği İpuçları ile birlikte okunmalıdır. Bu 

belgenin konusu okulların açılışı sırasında çocuk korumaya yönelik kaygılar olsa da sağlık ve su, 

sanitayon ve hijyen gibi sektörlerle iş birliği bu dönemde ayrıca önemlidir. 

Bu kontrol listesi okulların yeniden açılması sürecinde ÇK hususlarının sürece dahili için çeşitli eylem 

önerileri sunmaktadır. Bölüm 1, 2 ve 3 okulların açılışı sürecindeki 3 ana sorunla ilgili faaliyetler, Bölüm 

4 okulların açılışı öncesinde, açılışı esnasında ve açıldıktan sonra ÇK hususlarını dahil eden belirleyici 

bir zaman çizelgesi önermektedir 

1. Okul terki riski olan çocuklar  

Okulların uzayan kapalı kalma süreçlerinden sonra çocukların, özellikle de marjinalleştirilmiş 

çocukların, okula dönmeme riskleri bulunmaktadır. Okula dönüşü teşvik edecek ve olası okul terki 

vakalarının önüne geçecek eylemler aşağıdakileri içerebilir: 

• Öğretmenler ve ÇK çalışanları bağlama göre okulu bırakma riski altındaki çocuk kategorilerini 

belirlemek için bir araya gelebilir (örneğin evlendirilmiş çocuklar, hamile kalmış kız çocukları, 

çalışmaya başlamış çocuklar, bakım ve ev içi sorumlulukları artmış çocuklar, uzaktan eğitime 

erişimi olmayan engelli çocuklar gibi.) – yeniden açılıştan önce  

• Öğretmenler ve ÇK çalışanları okulu terk etme riski olan çocukları belirlemekte iş birliği yapabilir 

ve okula yeniden entegre olmaları için aileleri ve topluluklarıyla birlikte proaktif bir çalışma 

yürütebilir - yeniden açılıştan önce 

• (Okul/Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek) makul bir zaman aralığında okula dönmeyen 

çocukların belirlenmesi ve izlenmesi için bir sistem kurulması - yeniden açılıştan önce 

• Çocukları okula geri dönmeye teşvik etmek amacıyla uyarlanmış etkinlikler düzenleyin 

(topluluğun ilgisini çekme ve okula dönüş kampanyaları, RSPDH etkinlikleri, çocuklara yönelik 

tartışmalar ve etkinlikler gibi) – yeniden açılış esnasında 

• Okula gelmeyen çocukları belirleyin ve ÇK kurumlarına bildirin – yeniden açılış esnasında 

• Belirlenen çocuklara ve ailelerine ulaşabilmek, onları okula dönmeye teşvik etmek ve 

dönüşlerinin önündeki engelleri belirlemek için öğretmenler / eğitim ekipleri, ÇK ekipleri / sosyal 

çalışmacılarla birlikte çalışmalı – yeniden açılış esnasında (yönlendirmeler için bkz: Bölüm 2) 

• Okula dönmeyen çocukları okula getirecek stratejileri belirlemek için öğretmenler, ÇK çalışanları 

ve okul topluluğu ile (okul aile birlikleri dahil) planlama yapmak  – yeniden açılış sonrası  

2. Çocuk koruma ile ilgili sorunlar yaşayan çocuklar 

Okullar yeniden açıldığında öğretmenler çocukları okul dışında gören ve onlarla zaman geçiren ilk 

kişiler olacaktırlar. Öğretmenlerin konumu, ÇK ile ilgili sorunlara ilişkin belirtileri ve çocukların 

davranışlarındaki değişiklikleri (okulun kapanması öncesi ve sonrası) belirlemeleri için oldukça 

elverişlidir. 

• Öğretmenleri bu dönemde ortaya çıkabilecek ÇK ve RSPDH belirtileri konularında (cinsel ve 

toplumsal cinsiyet temelli şiddet gibi) bilgilendirin; tespit ve yönlendirme konusunda (yeniden) 

eğitim sağlayın. – yeniden açılıştan önce  
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• Okul temelli bildirme ve yönlendirme mekanizmalarının işlerliğinden, COVID bağlamına 

uyarlandığından ve öğretmenlere ulaştırıldığından emin olun. İletişim kanallarını deneyin. – 

yeniden açılıştan önce  

• Öğretmenler ve ÇK çalışanları okulların kapalı kaldığı dönemde çocuk koruma riski altındaki 

çocukları proaktif olarak belirler ve okula dönüş ve yönlendirme mekanizmalarını çalıştırmak için 

ailelerle iletişime geçer. – yeniden açılıştan önce  

• Sosyal çalışmacılar okulun açılış sürecinde yüksek sayıda bildirim almaya hazır olmalılardır – 

yeniden açılıştan önce 

• Mümkünse yönlendirme işlemlerini kolaylaştırmak adına okullarda ÇK personeli bulunmalı – 

yeniden açılış esnasında 

3. RSPDH İhtiyacı Olan Çocuklar 

Normal rutinlerinden ve akran etkileşiminden uzun süre uzak kalan çocukların okula dönüşünde 

RSPDH ihtiyaçlarının artması beklenmektedir. Okullar toplumun normalleşme sürecinde çocuklara 

ulaşan ilk yerler olacak, bu nedenle RSPD hizmetinin okullarda sağlanması (piramidin 2. Düzeyi) ve 

yönlendirmelerin okullardan gerçekleştirilmesi önemli olacaktır.  

• Öğretmenlere temel psikolojik ilk yardım ve sosyal-duygusal öğrenmeyi de içeren RSPDH eğitimi 

ve kullanıma hazır materyaller/etkinlikler verin. – yeniden açılıştan önce 

• Okul temelli RSPDH müdahalesi yapabilmek için koordinasyon çalışması yapın ve RSPDH 

yönlendirme sistemini hizmete sokun – yeniden açılış sonrası  

o RSPDH Tematik Çalışmasını (ÇK-ADE İşbirliği Çerçevesi) hangi sektörün hangi çocuklara, 

hangi RSPDH etkinliklerini uygulayacağı (RSPDH piramidinin hangi seviyesinde) konusunda 

karar verirken, iki sektörü desteklemek için kullanın. 

     Genel Konular 

• Partnerler/Sektörler arasında bilgi paylaşım protokolleri hazırlayın: hangi bilgi kiminle ve nasıl 

paylaşıldı? Verilerin korunmasıyla ilgili işlemlerin yapıldığından emin olun. – yeniden açılıştan 

önce 

• Planlama esnasında iki sektörün de kapasitelerini gözden geçirin (personel durumu, Teknik 

kapasite, yer değiştirme imkanı, esnek fonlar gibi) – yeniden açılıştan önce 

• Çocukları okula döndürmek ve okulda kalmalarını sağlamak ve belirlenen diğer koruma 

sorunlarına müdahale etmek amacıyla ÇK ve eğitim, toplum ve diğer sektörlerle (özellikle 

toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve gıda, güvenlik ve geçim konularında) bir arada çalışmalılar. 

– yeniden açılıştan önce, yeniden açılış esnasında, yeniden açılış sonrası  

• Bilgilendirme, destekleme çalışmalarına ve etkinliklere çocukları, aileleri ve okul aile birliklerini 

dahil edin. – yeniden açılıştan önce, yeniden açılış esnasında, yeniden açılış sonrası  

• Okullar olası kısa dönemli yeniden kapanmalara hazır olmalı ve ÇK iş birliğiyle (öğrenme 

materyalleri, çocuklar ve aileleri için bilinçlendirme mesajları, öğrenme, koruma ve esenlik için 

topluluk/aile merkezli yaklaşımların güçlendirilmesi) hazırlanmalıdırlar – yeniden açılış sonrası  

• Eğer uygunsa, çocukların genel esenliği için okulların yeniden açılmasını savunun.  

4. Belirleyici Zaman Çizelgesi – Okulların yeniden açılması esnasında ÇK konuları  

 Yeniden açılıştan önce Yeniden açılış esnasında Yeniden açılmış okullarda 
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✓ Risk altındaki çocuk kategorilerini ortaklaşa belirle 

✓ Okula dönmeyen çocukları izleme, belirleme ve 

bildirim için bir sistem kur 

✓ Sektörler arası bilgi paylaşım protokolleri 

belirleyin. 

✓ Okula dönmeyen çocukları 

belirleyin (ve ÇK yetkilerine 

bildirin) 

✓ Devamsız çocuklara ve ailelerine 

ulaşın 

✓ Okula dönüşlerine engel olan 

faktörleri belirleyin ve müdahale 

edin. 

 

✓ Çocukları okula getirmek için 

öğretmenler, ÇK çalışanları ve 

toplulukla birlikte stratejiler geliştirin 

✓ Gelecekteki olası okul kapamalarla 

ilgili hazırlık önlemleri alın 
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✓ Okul temelli tespit ve yönlendirme sistemlerini 

güncelleyin, gerekliyse COVID bağlamına 

uyarlayın. İletişim kanallarını deneyin. 

✓ Öğretmenleri ÇK ve RSPDH sorunlarının belirtileri 

konularında ve yönlendirme süreçleri hakkında 

bilgilendirin 

✓ Sosyal çalışmacılar okulların açılması sürecinde 

yüksek sayıda başvuru olmasına hazır olmalılar. 

✓ Mümkün olan yerlerde okulların 

açılışı sürecinde yönlendirmeyi 

sağlamak amacıyla okullarda 

sosyal çalışmacı bulunmalı. 
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✓ Öğretmenler için psikolojik ilkyardım hatırlatması 

✓ Öğretmenler için RSPDH eğitimi (RSPDH 

piramidinin 2. Düzeyi) 

 ✓ Okul temelli RSPDH müdahaleleri 

ve yönlendirmelerinin uzman 

RSPDH birimlerine 

yönlendirilebilmesi için iş birliği 

yapın. Kimin ne yapacağını 

belirleyen RSPDH Tematik 

Çalışmasını uygulayın. 

Okulların yeniden açılmasıyla ilgili ek kaynaklar: 
Okulların Yeniden Açılması Çerçevesi (UNESCO, UNICEF, WFP, 

Dünya Bankası) 

Okulların Yeniden Açılması Uygulayıcı Kılavuzu (KEG, ÇK SA) 
Ek COVID-19 koordinasyon kaynakları: 
ÇKSA COVID-19 Kaynakları 
KEG COVID-19 Kaynakları  
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