Değerli TED Ereğli Koleji Ailesi;

“Dünyanın en zengin aklını gördüm
Sermayesini sordum, dediki: okul.”Aşık Veysel Şatıroğlu
Ulu Önder Atatürk’ün direktifleri ile kurulan, O’nun ilke ve devrimlerini
benimsemiş, çağdaş ilk ve orta öğretim öncülüğünü 89 yıldır başarı ile sürdüren ve yaktığı
meşaleyi büyük bir gurur ve onurla taşıyan TED’in ülkemizin geleceğine ve Türk Eğitim
Sistemine çok büyük katkıları vardır.
İnsan var olduğundan beri, yeni şeyler öğrenmek ve bilgiye sahip olmak istemiştir.
Bundan dolayı tarih boyunca sürekli çalışmış, araştırmıştır. Gelişmiş toplumlarda bilgi; güç ve
otoritedir. Bilgiye ulaşmak için ise modern teknoloji ile donatılmış kurumlara ihtiyaç vardır.
Bu kurumlar okullardır. İşte bu noktada Ereğli TED Koleji olarak amacımız; öğrencilerimizi
çok yönlü yetiştirerek, hayata ve geleceğe hazırlamaktır.
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği
çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek hepimizin özlemidir. Bu özlemi
gerçekleştirmede en büyük önderimiz ise bilgi olmalıdır. Bu bilgileri kullanan öğrenciler
bilimi ve teknolojiyi kabul etmiş, edindiği bilgileri, yaşamda karşılaştığı problemleri çözmede
kullanabilen insanlar olmalıdır. Ereğli TED Koleji bu bilgilerin temelinin atıldığı bir
kurumdur. Kişilerin önce kendisine sonra aile ve çevrelerine yararlı olmaları ancak eğitimle
mümkün olacaktır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür.
Dünya 4.Sanayi çağını yaşamaktadır. Bu çağ insanlığın bugüne kadar görmediği
hızla değişen bambaşka bir çağ. Bu çağda kim özgür düşünebiliyor, kim yenilikçi fikir
üretebiliyorsa o bireyler başarılı olacaktır. Bizler TED ailesi olarak Bilimsel düşünen,
Özgüveni ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, Toplumsal ve evrensel sorunların
farkında olan ve çözüm üreten, barışçıl, aydın, ileri görüşlü, Türkçeyi ve en az bir yabancı dili
yaşamında etkin kullanan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Belirlediğimiz bu hedeflere ulaşabilmek için iyi bir eğitim kadrosuna sahibiz.
Okulumuzun öğretmenleri: okulun her noktasını öğrenme alanı olarak kullanır, kaliteyi
hedefler, alanında uzman, deneyimli, dinamik, yeniliklere açık, etkili iletişim kuran ve
kendini çağın gelişmelerine göre sürekli yenilemektedirler.
TED’li olmak, bir ayrıcalık ve ömür boyu yaşanacak bir sorumluluktur. Başarıları,
güzellikleri, ayrıcalıkları ve sorumlulukları birlikte paylaşmak dileğiyle, sevgi ve saygılarımı
sunarım.
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