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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 65064185-20-E.13461360 24.09.2020
Konu : Uzaktan Eğitim Süreci

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı kararı.
       b) Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı kararı.
       c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.08.2020 tarihli 11604325 sayılı makam onayı.
       ç)17.09.2019 tarihli ve 45123216-10.07.02-E.17200566 sayılı yazımız.
       d) 17.09.2020 tarihli ve 45123216-121.01-E.12932760 sayılı yazımız.
       e) 23.09.2020 tari43769797-20-e.13363934 sayılı makam onayı.

Bilindiği üzere ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısından itibaren okullarımızda uzaktan eğitim süreci
başlatılmış olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında da bu süreç devam etmektedir. Bu bağlamda;

Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı ders atamaları ilgi (a) ve (b) kararlarla
kabul edilen edilen İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık ders 
çizelgelerine uygun yapılmalıdır.

1.

 Öğrencilerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu 
olmaları nedeniyle ortak dersler ve meslek derslerin ders saatleri uygulamada bulunan
haftalık ders çizelgelerinde belirtilen saatlerle aynı olacaktır.

2.

Öğrencilerimizin EBA TV üzerinde verilen derslerden ve canlı ders anlatımlarından 
azami derecede yararlanmaları için gerekli tedbirler alınacaktır.

3.

Anadolu imam hatip liselerinde okutulan İslam Kültür ve Medeniyeti, Mesleki Arapça 
ve Osmanlı Türkçesi derslerinin normlarıyla ilgili tereddütlerin giderilmesinde ilgi (ç) 
yazı dikkate alınacaktır.

4.

Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına yönelik olarak canlı ders uygulaması ve EBA 
platformuna yönelik yapılan iyileştirme doğrultusunda alt yapının güçlendirilmesi ve
uygulamanın öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecine katkısı birlikte değerlendirilerek 
yabancı dil ağırlıklı eğitimi geçici olarak kaldıran ilgi (c) Makam onayı, ilgi (e) Makam 
onayı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7.
sınıflarında ilgi (d) yazı ile geçici olarak kaldırılan yabancı dil ağırlıklı eğitim 
uygulaması, haftalık ders çizelgesinin "Açıklamalar" bölümünün 4 ve 5. 
maddelerine göre yapılmaya devam edilecektir.

5.

Konunun iliniz dahilindeki tüm imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip lisesi 
müdürlüklerine duyurulması hususunda;

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                                                           Nazif YILMAZ
                                                                                                                                                  Bakan a.
                                                                                                                                              Genel Müdür
DAĞITIM:
Gereği:
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