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TED EGE KOLEJİ’NDEN EĞİTİM
LİDERLİĞİ SEMPOZYUMU

TED Ege Koleji Eğitim Liderliği konulu 6.Öğretmen
Sempozyumu yarın saat 09.30 da okul salonlarında
gerçekleştirilecek.
TED Ege Koleji Ortaokul-Lise Müdürü Ahmet Şaba sempozyum daveti için yaptığı konuşmada
“Türk Eğitim Derneği’nin 38 okulundan biri olan okulumuz, 16 yıldan beri Aydın İlinin eğitim –
kültür hayatına katkısını sürdürmektedir. TED Okulları; Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin
kazanımlarına bağlı, Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş, En az
bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, Yüksek ahlaklı ve etik değerlere
bağlı, Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, Çevreye duyarlı,
Sosyal sorumluluk bilincine sahip, Bilimsel düşünen, Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
İletişim becerileri kazanmış, Özgüveni yüksek, Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve
olumlu bir şekilde kullanan, İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş, Kültür,
sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip,
bireyler yetiştirir.
Önümüzdeki yıldan itibaren okulumuzda, dünya çapında birçok akademik kurum tarafından
kabul gören bilgiyi kullanma, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve
sorgulama becerileri gibi temel becerileri geliştiren Uluslararası Genel Orta Öğretim Sertifikası
Programı (IGCSE) uygulanmaya başlanacaktır” dedi.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE KATKI
Ahmet Şaba “Türk Eğitim Derneği’nin kuruluş amacı gereği, Türk Eğitim Sistemi’ne katkı
sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardan biri de; okullarımız, bulundukları illerde panel,
konferans, seminer ve sempozyumlar düzenlemektedirler.
Yöneticiler, öğretmenler, eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle
bir araya gelinen; panel, seminer, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerle eğitimle ilgili
konular değerlendirilmektedir.
Bilimsellik ilkelerinden ödün verilmeden, gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, bilim ve çağdaşlık
adına atılan tüm adımlara her zaman öncülük edilmekte, bilimsel toplantı, sempozyum ve
konferanslar düzenlenerek, bilimsel platformlar oluşturularak, yürütülen araştırmalarla eğitim
sektöründe bir referans noktası olmaktadır.
Çalışmalarının temel amacı, bu ülkenin tüm çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşmasına
hizmet etmektir. Bu hizmeti yürütürken, eğitim politikalarında alışılmış olan düşünce ve duygu
kalıplarının ötesine geçmeyi hedefler.
Eğitim - Öğretim alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeleri
alanındaki uzman kişiler aracılığıyla, sosyal bir sorumluluk olarak bölge genelindeki tüm
eğitimcilerin de faydalanabileceği bu sempozyumla eğitime farklı bakış açısı kazandırmayı
hedeflemiştir.
TED Ege Koleji, kurulduğu günden beri 9 Yayın, 21 ‘Eğitim Günleri’ adı altında eğitim etkinliği
(sempozyum, panel, konferans, seminer …) gerçekleştirmiştir.
Bu eğitim etkinlikleri, eğitim alanında yeni bilgi ve fikirlerin paylaşılacağı, dünyada eğitim
alanında geçerli olan çok önemli kazanımların Aydın’a aktarılacağı bir platform olma özelliğini
taşımaktadır.
Farklı üniversitelerden konuşmacı ve katılımcıları ağırlayan bu platformlar, akademisyenlerin,
eğitimcilerin ve ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların görüşlerini paylaştığı, gündemin ana
başlıklarını tartıştığı bir platformdur. Öncelikle ilimizdeki, sonra da ülkemizdeki tüm çocukların,
bireylerin mutlu olacağı ve her bireyin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile donanabileceği
bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etmek vizyonuna sahiptir.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde, gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlara somut
çözüm önerileri sunan, eğitim faaliyetlerinin gelişmesine destek olacak nitelikte, öğretmenlerin
profesyonel gelişimlerine katkı sağlayabilecek çalışmaların bilim dünyası ile paylaşılmasına
hizmet etmektedir.
Eğitim Liderliği konulu 6.Öğretmen Sempozyumumuz 12 Mart 2016 Cumartesi günü saat 09.30
okulumuz salonlarında gerçekleştirilecektir. Tüm öğretmenlerimiz davetlidir” dedi. ERDAL
GÜNDÜZ

