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Ü

mraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geçen yıl ilkini hayatında kendini yenilemesi tüm toplumumuz açısından
düzenlediğimiz “Geliştir Mesleğini Yükselt Hedefini” seminer
önemlidir. Bu durumdan hareketle seminer, atölye ve
projemizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Öğretmenlerimizin
etkinliklerimizde bu alandaki eğitimlere yer vermeye
mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, onları çağın ve geleceğin özellikle önem gösterdik. Sosyal, kültürel, sporsal faaliyetbecerileriyle donanmış hale getirmek adına birçok adım
lerin birey üzerinde olumlu etkileri yadsınamaz. Öğretatıyoruz. Öğretmenin işinin sadece müfredatı anlatmak olmadı- men etrafını aydınlatan bir mum gibidir. Kendisini ne
ğını hepimiz çok iyi biliyoruz. Müreffeh toplumlarda öğretmen kadar çok geliştirirse öğrencileri onu rol model alacağınher zaman saygı duyulan ve izinden gidilen bir rehber olmuştur. dan eğitim ve öğretime büyü katkıları olacaktır.
İşte bizler de öğretmenlerimizin toplumumuzu
aydınlık geleceSATURDAY,
14th SEPTEMBER
Eğitimin en önemli ve vazgeçilemez unsurunun
ğe ulaştırması adına onlara bu konuda katkı sağlayacak etkin- öğretmen olduğu aşikardır. Biz bu yolda öğretmenlerimiAT 4 O’CLOCK IN THE AFTERNOON
liklerle kendilerini geliştirmelerini ve her zaman güncel tutma- ze gereken desteği verebilmek için çalışmalarımıza tüm
larını istiyoruz.
hızıyla devam ediyoruz. Bu doğrultuda geçen yıl yapılan
Geliştir Mesleğini Yükselt Hedefini adlıSAINT
projemizde
seminer çalışmalarımızın
CLEMENT
CHURCHdeneyimiyle bu yıl çok daha verimli bir
ve atölyeleri düzenlerken öğretmenlerimizin ve günün ihtiyaç- seminer dönemi geçireceğimizin inancındayız.
WILTON
MANORS,
FL tarihlerinde 4500 değerli öğretmenimize
larına göre hareket ediyoruz. Geçmişle şimdiyi
karşılaştırdığı19-20-21 Kasım
mızda eğitimde oluşan değişimlere öğretmenlerimizin ayak
farklı alanlarda 26 seminer, 165 atölye ve 5 etkinlik
uydurabilmesi bu hususta toplumumuza rehberlik edebilmesi gerçekleştireceğiz. Alanında yetkin kişilerce verilecek
eğitim vizyonumuz açısından önem arz etmektedir. 2023
seminerler öğretmenlerimize mesleklerine daha farklı
Eğitim Vizyonu çerçevesinde aklıselim kalbi selim insanlar
açılardan bakabilme olanağı sağlayacaktır. Öğretmenleriyetiştirmek teknolojiyi insanlığımızın lehine kullanmak bizim en miz atölyelerde bilgiyi pratiğe dönüştürerek eğlenerek
büyük amaçlarımızdandır. Değerler eğitimi doğrultusunda
öğrenmenin tadına varacaklardır. İkincisini gerçekleştiresadece maddi eğitim doğrultusunda değil, manevi gelişimimize ceğimiz bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
katkıda bulunmak vizyonumuz doğrultusundadır. Nitelikli
Programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşeğitim ve öğretim için hepimiz elimizi taşın altına koymak
larıma teşekkür ederim. Birlikte çok daha güzel
zorundayız. Öğretmenlerimizin sürekli değişen gelişen eğitim projelerde görüşmek dileğiyle.
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