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Eğitim Fakültemizin değerli öğretim elemanları,
Sevgili öğrencilerimiz,
Kıymetli aileler,
Hepiniz bu mutlu ve anlamlı günümüze hoş geldiniz. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
1982 yılında kurulan ve bu güne kadar Türkiye’nin dört bir köşesinde, görev yapmaları için
25.000’den fazla çağdaş öğretmen yetiştiren çok önemli bir fakültemizdir. Eğitim fakültemiz
bu eğitim-öğretim yılında 9 bölüm, 17 anabilim dalı 136 öğretim elemanı ile 6.500’den fazla
öğrenciye eğitim veren Fakültemizden bu yıl 1134 öğretmen adayı öğrencimiz mezun
olmuştur.
Bilindiği gibi, birey ve toplumu eğitim yoluyla geliştirmeden, sosyal-ekonomik ve kültürel
kalkınmayı sağlamak mümkün değildir. Kalkınmanın gerektirdiği sayı ve nitelikteki insan gücü
ancak toplumsal yapıya uygun, çağdaş ve kaliteli bir eğitim sistemiyle yetiştirilebilir. Eğitim
sistemleri; öğrenciler, öğretmenler, bina ve tesisler, eğitsel alanlar, araç-gereçler, yöntemler
ve eğitim programları gibi çeşitli öğelerden oluşur ve tüm bu öğelerin kalitesi eğitim
sisteminin kalitesini belirler. Ancak bu öğelerden en önemlisi ve hepsini etkileyen öğe
kuşkusuz öğretmenlerdir. Toplumsal refahı ve kalkınmayı sağlamak için öğretmenlerin hem
yeterli alan bilgisine sahip olmaları, hem de uygun yöntem ve tekniklerle ders içeriğine ve
eğitim ortamına uygun öğretim stratejilerini seçerek öğrencilere en iyi şekilde kazandırmaları
gerekir.
Ulu önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bu konuya dikkat
çekmiş ve “ Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyerek onların toplum için
önemini vurgulamıştır. Günümüzde öğretmen olacakların seçimi, öğretmenlik eğitimleri ve
mezuniyet sonrası eğitimleri bir bütün olarak düşünülmekte, bu aşamaların her biri
öğretmenlerin kalitesine etki yapmaktadır.
Sevgili öğrenciler; özveri, empati, sevgi, çaba ve yaratıcılık gibi özelliklere sahip olmayı
gerektiren bu kutsal mesleği seçip 4 yıllık yoğun ve yorucu bir eğitimi tamamlayıp bu gün
burada birer öğretmen olarak bulunuyorsunuz. Unutmayınız ki; okullara atandığınızda,
öğretmen olarak, her gün birçok yaşama şekil vereceksiniz ve öğretme işinin ne kadar büyük
bir sorumluluk fakat aynı zamanda ne kadar muhteşem bir fırsat olduğunu göreceksiniz… İşte
bu önemli sorumluğunuzdan dolayı, mezun olduğunuz bu günden sonra da öğrenmekten
asla vazgeçmemenizi, sürekli kendinizi yenilemeye ve geliştirmeye çalışmanızı öneriyorum.
Sevgili veliler hepiniz çocuğunuzun bir öğretmen olarak yetişmiş olmasının haklı gururunu
yaşıyorsunuz. Hangi seviyede olursak olalım hepimiz öğretmenlerimizin birer eseriyiz.
Eğitim fakültesinin değerli öğretim üyeleri öğrencilerinize katmış olduğunuz bilginin değeri
ölçülemez. Hepinizi kutluyorum. Ülkemiz eğitim ordusunun bu yeni neferleri ile şimdi çok
daha güçlü.

Sevgili mezunlarımız hepinize sağlıklı, verimli, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum,
yolunuz açık olsun.
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