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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 52532194-10.05-E.11567758 28.08.2020
Konu : Uzaktan Eğitim Çalışma Planları

.........................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 25.08.2020 tarihli ve 11215393 (2020/5) sayılı Bakanlık Genelgesi
b) Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Kılavuzu

İlgi (a) Genelge kapsamında, 31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında 
uygulanmak üzere "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planları" 
hazırlanmıştır. Söz konusu “Çalışma Planları”nın uygulanmasına ilişkin aşağıdaki 
açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde,
1. Eğitim kurumu yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, ekte 

yer alan “Çalışma Planlarını” uygulamak üzere belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin 
dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını sağlayacak şekilde bir planlama yapacaktır.

2. EBA Canlı Sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, eğitim kurumu yönetimince 
yapılacak planlama dâhilinde, teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim 
kurumlarında da yapılabilecektir.

3. Beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerine ilişkin öğrencilerin 
bulundukları sınıf düzeylerine ait öğretim programları uygulanacak olup eğitim kurumu 
yönetimlerince söz konusu alan zümre öğretmenlerince belirlenecek konu ve kazanımlar 
çerçevesinde bu alan öğretmenlerinin haftada bir canlı sınıf uygulaması yapacakları şekilde 
planlama yapılacaktır.

Ayrıca İmam Hatip Liselerinde,
1. Hazırlık sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını bitirip 9 

uncu sınıfa geçen öğrencilere kritik konu ve kazanımlarla ilgili ilgi (a) Genelge’de ifade 
edilen "Eğitim Programı" yerine bu öğrencilere eğitim kurumu yönetimlerince mevcut 
programlarına göre canlı ders planlaması yapılacaktır.

2. 10 uncu sınıfın ortak alan derslerinde yer alıp 11 inci sınıfta “Matematik ve Fen 
Bilimleri”, “Sosyal Bilimler”, “Yabancı Diller ve Edebiyatı” gibi seçmeli dersler 
bölümlerinden bu dersleri seçmemiş olan öğrencilere de bu bölümlerden ders seçmiş olan 
öğrencilere olduğu gibi 10 uncu sınıfa ait "Eğitim Programı" uygulanacak olup söz konusu 
öğrencilere buna ilişkin canlı ders planlaması eğitim kurumu yönetimlerince yapılacaktır.

3. 2020 Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarına göre 9 uncu sınıflara 
yerleşen öğrencilerin “Eğitim Programı”, fen bilimleri dersinin kritik konu ve kazanımlarının 
fizik, kimya ve biyoloji dersleri, Türkçe dersinin kritik konu ve kazanımlarının ise Türk Dili 
ve Edebiyatı dersi ile ilişkilendirilmesinde olduğu gibi 8 inci sınıfta gördükleri derslerin 
ilişkilendirilebileceği ilgili alan öğretmenleri tarafından verilecektir.



Adres: MEB Beşevler Kampüsü F Blok Beşevler/ANKARA Bilgi için:  Ahmet POLAT Millî Eğitim Uzmanı
Elektronik Ağ: dogm@meb.gov.tr  Tel:  0 (312) 413 35 26

 e-posta: ahmetpolat@meb.gov.tr  Faks:  0 (___) ___ __ __

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  1f53-4697-3242-982d-7c20  kodu ile teyit edilebilir.

Bu kapsamda, ekte sunulan “Çalışma Planlarının”nın ilgi (a) Genelge doğrultusunda 
ve yukarıda yapılan açıklamalara göre ayrıca ilgi (b) Kılavuzda yer alan hususlara dikkat 
edilerek uygulanması hususunda,

Gereğini rica ederim.

                                                                                                                Nazif YILMAZ
                                                                                                                 Bakan a.

                                                                                                                Genel Müdür

Ek: 
Anadolu İmam Hatip Liseleri Çalışma Planı (6 Sayfa)1)
İmam Hatip Ortaokulları Çalışma Planı (3 Sayfa)2)

Dağıtım: B Planı



DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA PLANI 

(31 Ağustos-18 Eylül 2020) 

1.HAFTA (31 AĞUSTOS -4 EYLÜL 2020) 

GÜNDEM AÇIKLAMA 

Sorumluluk Sınavları Salgın hastalık sebebiyle başta fiziki mesafe, maske ve hijyen kuralları olmak üzere gerekli 
önlemler alınarak oluşturulan sınav salonlarında sorumluluk sınavları uygulanmaya başlanacak 
ve okul yönetimlerince yapılan planlama dahilinde en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar 
sınavlara devam edilecektir. 

Alan Zümre Başkanları Kurulunca Alan Zümre 
Öğretmenler Kurulunda Alınan Kararların 
Değerlendirilmesi ve Koordinasyonun Sağlanması 

Mesleki çalışma döneminde gerçekleştirilen zümre toplantılarında alınan kararların 
uygulanmasına yönelik planlamalar yapılacaktır.  
Okul yönetimlerince zümrelerin uzaktan eğitim sürecinde eksik konu ve kazanımlarının yer 
aldığı “http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html” adresindeki programlarının 
kullanılması ve derslerin işlenişinde birlikteliğin sağlanmasına yönelik planlama yapmaları 
sağlanacaktır. 

Canlı Ders Uygulaması “http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html” adresinde yayınlanan derslerin 
öğretim programları dikkate alınarak canlı ders uygulaması yapılacaktır. Bu derslere giren 
öğretmenlerin üç hafta süresince haftada en az bir kez olmak üzere canlı ders uygulaması 
gerçekleştirmesine ve takibine yönelik planlamalar yapılacaktır. (Okul yönetimlerince 
yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 
 

Konu ve Kazanım Kavrama Etkinliklerinin 
Hazırlanması 

Zümreler tarafından öğrencilerin konu ve kazanım eksiklerini gidermelerini sağlamak amacıyla 
Bakanlıkça hazırlanan konu, kazanım ve kavrama etkinlikleri dışında uzaktan eğitimde 
kullanılacak materyal ve eğitim içerikleri planlanacak ve uygulanacaktır. (Okul yönetimlerince 
yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 

http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html
http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html


Velilerin Bilgilendirilmesi  Uzaktan Eğitim süresince planlama ve uygulamalara ilişkin veliler çeşitli iletişim araçları 
kullanılarak okul yönetimleri ile okul rehberlik servisleri ve şube rehber öğretmenleri 
tarafından bilgilendirilecektir. 
 

EBA Akademik Destek Portalının incelenmesi Zümrelerce 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Destek Portalı 
incelenecek, öğrencilere portalın canlı derslerle tanıtımının yapılması, portalın öğrencilerce 
kullanımının yaygınlaştırılması, portal üzerinden öğrencilerin çalışmalarının takıp edilerek, 
ödev/test atamalarının yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul yönetimi ile paylaşılması 
sağlanacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam 
edecektir.) 
 

Bölgesel İşbirliği Amacıyla Zümre Toplantıları Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde alanda birlik ve beraberliğin sağlanarak 
zümreler arası işbirliğinin artırılması amacıyla bölgesel zümre toplantıları yapılacaktır.  
 

EBA Canlı Sınıflara Yönelik Materyal Geliştirme 
Çalışmaları 

OGM Materyal Portalı “https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm” ve DÖGM 
Materyal Portalı “http://dogm.eba.gov.tr/” incelenerek dersler bazında uzaktan eğitim 
sürecinde kullanılabilecek içeriklerin kullanılmak üzere seçilmesi ve portal üzerinden yeni 
içeriklerin oluşturulması sağlanacaktır.  
Eğitim içerikleri ve öğretim materyalleri hazırlanması, tasarlanması ve paylaşılmasına yönelik 
atölye çalışması yapılması amacıyla zümrelerin iş planlaması yapması. (Okul idarelerince 
yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 
 

Uzaktan Eğitim Yöntem ve Teknikleri 
 

Ders özelinde uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu 
kapsamda, Uzaktan Eğitim Pedagojisi; uzaktan eğitimde buz kırma teknikleri, uzaktan eğitimde 
sınıf yönetimi, uzaktan eğitimde pasif öğrencilerin görünür olmasını sağlama, uzaktan 
eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri, uzaktan eğitimde kullanılabilecek web 
araçları üzerine zümre öğretmenlerince araştırma ve incelemeler yapılarak bu çalışmalara 
ilişkin öğretmenlere bilgilendirme yapılması amacıyla çalışmalar planlanacaktır. (Okul 
idarelerince yapılacak planlama doğrultusunda 18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 
 
 
 
 
 
 

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm
http://dogm.eba.gov.tr/


2. HAFTA (7-11 EYLÜL 2020) 

GÜNDEM AÇIKLAMA 

Sınıf Rehberlik Programlarının 
Tanıtılması 

Güncellenen sınıf rehberlik programı paylaşılarak uygulamaya ilişkin planlamalar yapılacaktır. 

Pandemi Sürecinde Öğrenci Rehberliği 
Eğitimi 

Salgın sürecinde bir yakını kaybeden, bu süreç nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan ailelere mensup 
öğrencilere devam etmekte olan böyle bir süreçte nasıl bir rehberlik yapılacağına ilişkin rehberlik servislerince 
öğretmenlere yönelik "Salgın Sürecinde Öğrenci Rehberliği" konusunda eğitim verilecektir. 

Belleticilik Eğitimi Okul müdürlüklerince; okul pansiyonlarında görev yapan belletici öğretmenlere yönelik bulaşıcı hastalıklar, 
hijyen ve sanitasyon konuları ile pansiyonlarda belleticilik görevleri konularında eğitimin gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır. 

Pansiyonlu Okul Yöneticilerine 
Yönelik Bulaşıcı Hastalıklar, Hijyen ve 
Sanitasyon Konuları ile Pansiyon 
Yönetimi Konusunda Eğitimlerin 
Verilmesi 

 

İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince pansiyonlu okullarda görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve 
pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına yönelik “Pansiyon Yönetimi” eğitimleri planlanacak ve gerekli 
eğitimler verilecektir. 

Eğitim İçerik Sayfalarının İncelenmesi  http://www.eba.gov.tr/ 

http://dogm.eba.gov.tr 

http://dkab.meb.gov.tr  

http://dinogretimi.meb.gov.tr 

http://dinogretimiokullar.meb.gov.tr sitelerinin incelenmesi 

http://www.eba.gov.tr/
http://dogm.eba.gov.tr/
http://dinogretimi.meb.gov.tr/
http://dinogretimiokullar.meb.gov.tr/


Atölye Çalışmaları Milli, manevi, kültürel ve evrensel değerler esas alınarak küresel, yerel ve mesleki gelişmelere ve ihtiyaçlara 
uygun eğitim içerikleri ve öğretim materyalleri hazırlanması, tasarlanması ve paylaşılmasına yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
Öğrencilerin bilimsel, mesleki, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere 
katılımlarını desteklemeye dönük atölye çalışmaları yapılacaktır. 

 

Mesleki Gelişim Eylem Planlarının 
Hazırlanması 
 

Yönetici Gelişim Eylem Planı (YÖGEP) ve Öğretmen Gelişim Eylem Planı (ÖGEP)  hazırlanacaktır. 
 

Veli Bilgilendirme Çalışmasının 
Yapılması  

 

Velilerin okul ve eğitim süreçleri hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hafta 
boyunca yapılanlar ve bir sonraki süreçte yapılacaklarla ilgili paylaşımda bulunulacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 



3. HAFTA (14-18 EYLÜL 2020) 

GÜNDEM AÇIKLAMA 

TRT EBA Lise TV  31 Ağustos 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasında TRT EBA Lise TV de yayınlanan videoların öğrenciler 

tarafından takip edilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

TRT EBA Lise TV’de yayınlanan videolar eğitim kurumu alan zümrelerince içerik, anlatım, yöntem-teknik, 
kapsam ve benzeri yönlerden değerlendirilerek raporlaştırılacak ve hazırlanan raporların ilçe millî eğitim 
müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ilgili ilçe zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporların il 
millî eğitim müdürlüğüne, il millî eğitim müdürlüğünde ilgili il zümre başkanları kurulunca hazırlanan 
raporların da Bakanlığa gönderilmesini sağlayacak şekilde bir planlama yapılacak ve bu plan eğitim 
kurumlarından başlayarak uygulamaya konulacaktır. (Okul yönetimlerince yapılacak planlama doğrultusunda 
18 Eylül’e kadar devam edecektir.) 

Okula Uyum Rehberlik Çalışmaları Rehberlik servislerinin koordinesinde ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak 
öğrencilerin okula uyum süreçlerini destekleyecek rehberlik çalışmalarına yönelik planlama yapılacaktır. 

Ders Kitaplarının İncelenmesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere dağıtılmak üzere bu yıl baskısı yapılarak okullara gönderilen 
ders kitabı ve materyaller eğitim kurumu alan zümrelerince; pedagoji, içerik, tasarım, anlatım, etkinliklerin 
seviyesi, soru tarzları, konu anlatım biçimleri, dil ve tasarım bakımından ayrı ayrı belirtilen başlıklar halinde 
incelenecek ve yapılan inceleme yayınevinin adı da belirtilerek bir rapor haline getirilecektir. Hazırlanan 
raporlar eğitim kurumu müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ilgili 
ilçe zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporlar il millî eğitim müdürlüğüne, il millî eğitim müdürlüğünde 
ilgili il zümre başkanları kurulunca hazırlanan raporlar ise Bakanlığa gönderilecektir. 



KTS Eylem Planlarının Hazırlanması Anadolu İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi bağlamında Kalite Takip Sistemi, (KTS) 

Okul Eylem Planlarının Hazırlanması 

 Eğitim Ortamları ve Fiziki İmkânlar Alanı 

 Öğretmen ve Eğitim Yöneticileri Alanı 

 Akademik Gelişim, Kariyer Planlama ve Bir Üst Öğrenime Hazırlık (LGS-YKS) 

 Öğrenci Meslekî Gelişim Alanı 

 Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alanı 

 Okul Tarafından Gerçekleştirilen Örnek ve Özgün Uygulama/Proje Alanı 

 İzleme ve Değerlendirme Alanı 

Genel Değerlendirme Sonraki sürece hazırlık amacıyla okul yönetimleri ve alan zümre öğretmenlerince 3 hafta süresince uygulanan 
uzaktan eğitim programına ilişkin değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirmeler raporlaştırılacaktır. Söz 
konusu raporlar il raporu haline getirilerek tek rapor halinde Bakanlığa ulaştırılacaktır. 
 
 
 
 

Veli Bilgilendirme Çalışmasının 
Yapılması  

 

Velilerin okul ve eğitim süreçleri hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, uzaktan eğitim 
süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla hafta boyunca yapılanlar ve sonraki süreçte 
yapılacaklarla ilgili paylaşımda bulunulacaktır. 
 

 


