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EĞİTİMDE REHBERLİK ve 
DESTEKLEME  MODELİ (ERDEM) AMAÇLARI

• Eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması,
• Akademik başarının yükseltilmesi,
• Eğitim ortamları ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi
•  Olumlu okul iklimi ve kurum kültürünün oluşturulması, 
•  Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri, 
•  Bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler, 
• Öğrencilerin bilimsel ve entelektüel, zihinsel ve duygusal,  
 fiziksel ve sosyal yönden gelişimlerinin desteklenmesi, 
•  Güçlü rehberlik ve danışmanlık hizmeti, 
•  Sürdürülebilir okul, veli, yakın çevre ve paydaş iş birliğinin  
 artırılması,
•  Öğrenci ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine  
 katkı sağlanması,
•  Öğretmen ve öğrenci motivasyanunun artırılması,
•  Bilimsel ve teknolojik yenilikler, 
•  Başarılı, özgün ve örnek çalışmaların desteklenmesi, 
 yenilikçi ve model uygulamaların yaygınlaştırılması 
 hedeflenmektedir.

ERDEM PROJE ÖNCELİKLERİ

•  Akademik Başarının Artırılması (Öncelikli Alan)
• Kişisel ve Mesleki Gelişim
• Bilimsel Çalışmalar ve Yenilikçi Fikirler
• Kültür ve Sanat
• Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık
• Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
YENİLİKÇİ FİKİRLER

•  STEM
•  Yazılım, robotic kodlama ve  
 programlama
•  Bilimsel araştırmalar
•  Bilim insanları
•  Bilim tarihi
•  Tasarım ve beceri atölyeleri
•  Yapay zekâ
•  Mobil uygulamalar
•  İletişim teknolojileri
•  Bilişim tekolojileri
•  Anadolu imam hatip liseleri Akademik 
 Destek Programı (ADEP)
•  Farkındalık çalışmaları

HER OKUL 
EN İYİSİNİ 

HAK EDİYOR

“     “     
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• İmam hatip okullarında fırsat ve koşullar ile 
mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılması
• İhtiyaç duyulan alanlarda planlı ve 

sürekli iyileştirme anlayışıyla 
kurum merkezli çalışmalar yapılması, 

• Okulların kendi potansiyelleri doğrultusunda 
hazırladıkları projeler ile eğitim ve öğretimin 

iyileştirilmesi.
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AKADEMİK BAŞARININ ARTIRILMASI 
(ÖNCELİKLİ ALAN)

•  Uzaktan eğitim
•  Öğrenci koçluğu
•  Akademik koçluk
• Veli koçluğu
•  Mesleki koçluk
•  İçerik geliştirme
•  Yüksek öğretime hazırlık
•  Öğrenci ve öğretmen motivasyonu
•  Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
•  Ölçme ve değerlendirme 
• Dezavantajlı grupların eğitime erişimi
• Eğitim ortamlarının iyileştirilmesi 
• Öğrenme becerilerinin geliştirilmesi
• Eğitim, öğrenme ve öğretme süreçlerine katkı 
 sağlayan seminer, konferans, söyleşi, panel, sempozyum
  vb. faaliyetler

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

•  Dijital yeterlilik
•  21. yüzyıl becerileri
•  Uzaktan eğitim
• Din Öğretimi Genel Müdürlüğü gelişim eylem planları   
 (ÖGEP, DÖGEP, YÖGEP)
•  Yabancı dil öğretimi
•  Müze eğitimi
•  İçerik üretme
•  Proje hazırlama
•  Yapay zeka
•  Robotik
•  Mentörlük 
•  Öğretme stratejileri
•  Sağlık, sosyal medya, sanat    
 ve spor okur yazarlığı
•  Farkındalık çalışmaları
•  Seminer, konferans, söyleşi, panel,
 sempozyum vb. faaliyetler

FİZİKSEL AKTİVİTE, SPOR VE SAĞLIK

•  Spor kültürünün geliştirilmesi
•  Doğa sporları
•  Geleneksel sporlar
•  Paydaşlarla iş birliği kapsamın  
 da sportif faaliyetler
•  Salgın hastalıklarla mücadele   
 ve sağlıklı yaşam
•  Bağımlılıkla mücadele
•  Başarılı sporcularla bir araya gelme
•  Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı 
 kazandırma
•  Fiziksel aktivite, spor ve sağlık temasında hazırlanacak kısa 
 film, resim, kamu spotu, fotoğraf, karikatür, karakalem, 
 afiş, büroşür, tiyatro gösterisi, şiir, müzik, sergi, gazete,  
 dergi, internet sitesi, seminer, konferans, söyleşi, panel,  
 münazara, sempozyum vb. Faaliyetler

KÜLTÜR VE SANAT

•  Okuma kültürü
•  Sanatsal eğitimler, ürünler ve yarışmalar (Geleneksel ve   
 modern sanatlar)
•  Tarihi ve kültürel miras
•  Milli ve manevi değerler
•  Tarihi olaylar
•  Kültürel ve sanatsalfaaliyetlerde teknoloji kullanımı
•  Kütür, sanat ve fikir insanları
•  Din, kültür ve sanat ilişkisi
•  Farkındalık çalışmaları
•  Kültür ve sanat temasında hazırlanacak kısa film, resim,   
 kamu spotu, fotoğraf, karikatür, karakalem, hüsn-i hat,
 tezhib, ebru, afiş, büroşür, tiyatro gösterisi, şiir, müzik, 
 gazete, dergi, internet sitesi, seminer, konferans, söyleşi,
  panel, münazara, sempozyum vb. faaliyetler

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜK

•  Çevre bilinci
•  Doğayı koruma
•  Afet bilinci
•  Sosyal hizmetler
•  Yaşlılara yönelik projeler
•  Hayvan sevgisi
•  Sokak hayvanlarının korunması
•  Engellilere destek
•  Geri dönüşüm
•  Dezavantajlı grupların topluma
  kazandırılması
• Farkındalık çalışmaları
•  Sosyal sorumluluk ve gönüllülük temasında kısa film, 
 resim, kamu spotu, fotoğraf, karikatür, karakalem, 
 hüsn-i hat, tezhib, ebru, afiş, büroşür, tiyatro gösterisi,   
 şiir, müzik, sergi, gazete, dergi, internet sitesi, seminer,
  konferans, söyleşi, panel, münazara, sempozyum vb. 
 faaliyetler.
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