
HAREZMİ EĞİTİM MODELİ SÜRECİ HAKKINDA 

SIK SORULAR SORULAR 

1. Harezmi Eğitim Modeli hangi okul türlerinde uygulanır ve hangi branş öğretmenler 

görevlendirilebilir? Başka okuldan öğretmen görevlendirilebilir mi? 

Cevap: Harezmi Eğitim Modeli, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 200 okulda uygulanacaktır. Tüm 

branş öğretmenleri başvuru yapabilirler. Harezmi Okullarında oluşturulabilecek örnek ekipler; 

a. Anaokulu: Okul öncesi öğretmen, okul öncesi öğretmen, rehber öğretmen, bilişim 

teknolojileri 

b. İlkokul: Sınıf öğretmeni, farklı branş (Din kültürü, İngilizce), rehber öğretmen, bilişim 

teknolojileri 

c. Ortaokul Türleri: Fen ve Matematik Bilimler (Fen Bilgisi, Matematik) 

Sosyal Bilimler, Sanat ve Spor Bilimleri (Türkçe, Beden Eğitimi, Sosyal Bilgileri, Din Kültürü 

ve AB, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Yabancı Dil ve diğer tüm branşlar), 

rehber öğretmen, bilişim teknolojileri 

d. Lise Türleri: Fen ve Matematik Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, vb. alanlar) 

Sosyal Bilimler, Sanat ve Spor Bilimleri (Edebiyat, Beden Eğitimi, Tarih, Din Kültürü ve AB, 

Görsel Sanatlar, Müzik, Yabancı Dil ve diğer tüm branşlar), rehber öğretmen, bilişim 

teknolojileri 

* Eğer okulunuzda yukarıda istenilen alanlarda öğretmen yoksa ilçe milli eğitim müdürlüğünüzde 
bilgi işlem ve eğitim teknolojileri şubesinden sorumlu şube müdürü ile görüşerek Harezmî 
derslerinde görevlendirilmek üzere öğretmen belirleyiniz. (Bilişim Teknolojileri, Rehber Öğretmeni 
gibi.) 
 
2. Harezmi Dersi kaç saat yapılır ve nasıl uygulanır? Öğretmenler ekders alabilecek mi? 

Cevap: Harezmi Dersi saati ve günü okul idaresi ve öğretmenlerin ortak kararı ile belirlenir. Harezmi 

dersi okullarda kulüp çalışması, egzersiz, ders dışı etkinlik veya tüm öğretmenlerin en uygun olduğu 

bir ders saatinde planlanabilir. 

a. Harezmi Dersi, tüm öğretmenlerin girebileceği ortak bir ders saatinde yapılmalıdır. 

b. Başka okullardan görevlendirilen öğretmenlerin ders programları, Harezmi Dersi olduğu 

güne göre düzenlenmesi sağlanacaktır. Ders öncesi toplantı saatine yetişebilecek şekilde 

görevlendirilecektir. 

c. Tüm Öğretmenler günde 4 saat görevlendirilecektir.  

i. Ders öncesi toplantı: 1 Saat 

ii. Ders: 2 Saat 

iii. Ders sonrası toplantı:1 Saat 

d. Eğer Harezmi dersleri, aktif ders saatleri içerisindeyse öğretmenler ek ders alamazlar. 

(Hazırlık ve ders sonrası toplantı öğle arası ve ders çıkışı yapılacaksa 2 saat ekders verilir.) 

e. Eğer Harezmi dersleri, aktif ders saatleri dışındaysa öğretmenler ek ders alabilir. (Hazırlık, 

ders ve ders sonrası toplantı için 4 saat ekders verilir.) 

* Ek ders ödemeleri ile ilgili değişiklikler olabilir. Görevlendirme resmi yazısı ile okulunuza bilgi 
verilecektir.. 
 
 



3. Harezmi Eğitim Modeli için öğretmenlere eğitim verilecek mi? 

Cevap: Harezmi okulları belirlendikten sonra görevlendirilen tüm öğretmenlerimiz Harezmi 

Öğretmen Eğitimini  (30 Saat/5 Gün) alacaktır. Hizmetiçi eğitim kapsamında planlanıp eğitim 

tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Harezmi Projesi süresi boyunca, öğretmenler için ihtiyaç 

duyulan konularda (Arduino, Kodlama, Robotik, Disiplinerarası eğitim anlayışı, Bilgi İşlemsel 

Düşünme Becerisi, Ölçme ve Değerlendirme vb.) webinar ve yüz yüze eğitimler planlanması 

sağlanacaktır. Eğitim planlamaları okullar belirlendikten sonra duyurulacaktır. 

 

4. Harezmi Eğitim Modeli ile ilgili ayrıntılı bilgiyi nasıl alabilirim? 

Cevap:  

Web sitesi: http://istanbul.meb.gov.tr/yegitek/harezmi.html  

Sosyal Medya:
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