
                                                                                                                         

SUNUCU METNİ 

Sayın……… (Protokole göre şekillendirilebilir.) 

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Mesleki Seminer Dönemini kaliteli ve 

verimli geçirmek için geliştirip uygulamaya koyduğumuz "Eğitim Seninle Başlar“ 

projemizin altıncısı başlıyor.   

Geleceğin manevi mimarları olan siz değerli öğretmenlerimize ilham verecek, bazen 

eğlendirecek, bazen düşündürecek, bazen de geçen bir yılın muhasebesini yapma fırsatını 

sunacak programımız, 19-21 Kasım’da 222 atölye,  14 seminer, 6 Büyük Salon 

Programı, 8 Etkinlik  ve bu sene ilk defa uygulamaya koyduğumuz öğretmenlerimizin 

çocuklarının katılacağı (3-6 yaş) çocuklarının katılacağı 25 çocuk oyun atölyesi 

başlıklarında toplamda 813 oturum yapılacak şekilde planlandı. 

"Eğitim Seninle Başlar-6” projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz ve çok yoğun 

çeşitlilik arz eden seminer programız ile öğretmenlerimiz; branş bazlı programlarda en 

son yenilikleri öğrenecek, verilecek seminerler ve çeşitli başlıklardaki atölyeler ile hem 

kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlama imkanı bulacaklardır.  

Kıymetli meslektaşlarım,  

Öğretmenlik, her şeyden önce bir ideal, ulvi bir gaye ve bir adanmışlık mesleğidir. 

Öğretmenlik sevgidir, inançtır, fedakârlıktır. Umuttur, gelecektir. İstikbalin ve 

istiklalin teminatıdır öğretmenlik. Dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğinin adıdır 

öğretmenlik. Bu onurlu mesleğin malzemesi ise insandır. 

Yıllar geçse de unutamadığımız ve geriye dönüp baktığımızda hep hayırla yâd 

ettiğimiz, bizim için en büyük mucize, okul sıralarında kalbimize ve ruhumuza dokunan 

bir öğretmenimizin olmasıdır. Yani her başarılı bireyin hayat sayfasında imzası olan, işini 

yürekten yapan öğretmenlerimiz değil midir? 

Bu bakışla yavrularımızın yetişmesinde ve geleceğe hazırlanmasında büyük rol 

üstlenmeli, ilmi, irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere ve derya olan gönüllere işlemeli, 

geçmişinden ilham alarak ve geçmişini tanıyarak vatanını, milletini, bayrağını seven, 

değerlerine sahip çıkan nesiller olarak onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü 

fedakârlığı göstermek durumundayız. 

 



                                                                                                                         
 

 

 

Biliyorum, yolumuz uzun ve işimiz zor. Ama inanırsak, istersek, çabalarsak, 

umudumuzu ve ümidimizi kaybetmeden gelecek için kendimizi müspet anlamda ihya 

edersek zafer elbet bizim olacaktır. “Unutmayalım ki biz zaferden değil seferden 

sorumluyuz. 

Bir ülkenin geleceği eğitimse, yarınlar senin ellerinde. 

Çok büyük emeklerle hazırlanan seminer programımızın hayırlara vesile olmasını 

temenni ediyor; programımızın sloganıyla kıymetli misafirimizi sunumları için davet 

etmek istiyorum:  

“Eğitim geleceğin başlangıcıdır. Eğitim Seninle Başlar.” 

…………………………………………….……………………………. Başlıklı sunumunu yapmak üzere  

Sayın………………………………………..……………………. ‘ı alkışlarınızla huzurlarına davet 

ediyorum. 


