Hocam emeğinize sağlık çok güzel verimli bir seminer geçirdik.Kesinlikle etkinlikleri öğrencilerime uygulayacağım.Teşekkürler..

Seminerlerinizi pratik ağırlıklı ve uygulanabilir örneklerle sunmanız bizler için faydalı ve kendi sınıflarımızda öğrenci seviyelerine göre
uygulayabileceğimiz güzel örnekler ortaya çıktı. Teşekkürler.
Çok verimli bir seminer dönemi gecirdik..Anlatmış olduğunuz yöntem teknikler çok hoşuma gitti uygulamayı düşünüyorum.Pratiklerimizin üzerine pratik
kattığınız için teşekkürler...Allah yar ve yardimciniz olsun.
Din kültürü dersini öğrencilerle daha zevkli Nasıl işleyebilirim amacıyla katılmış olduğum seminerde bize yeni ufuklar açtığınız için sizlere teşekkür
ediyorum. Yeni yöntemler öğrenmek güzeldi.
(Edirne İl Bilişim Teknolojileri Eski Koordinatörü )
Gökhan Kardeşim, uzun zamandır sitenizi takip ediyorum. 8. sınıflar için ilk iki üniteye ait hazırlamış olduğunuz profesyonel sunumlar çok verimli ve
kullanışlı. Öğrenciler için eksiksiz ve keyifli bir tekrar oluyor. Ders içinde anlattığınız sınıf içi etkinlikler, öğrencilerin kendilerini samimi ve heyecanlı
duygularla gerçekleştirmelerini sağlayacak. Bilişim alanındaki yetkinliğiniz ve bunu alan bilgisi ile birleştirip öğrenci ve öğretmenler yararına fedakarca
kullanmanız beni en çok etkileyen özelliklerden bazıları. Nezaket, tevazu ve samimiyetinizi de eklemeliyim. Bugün bahsettiğiniz birkaç program - sizin
deyiminizle - bizlere çağ atlatacak. Bu zamanda ancak sizin tarzınız gibi bir öğretmenlik öğrenci, veli, okul, başarı ve heyecan anlamında geçerli bir
öğretmenlik olur. Başarılı ve takdire şayan bir hayatın sizi beklediğini söylememe gerek yok. İki cihanda yaptıklarınız karşılık bulacaktır. Merakla
takipteyiz.
Teşekkür ederim. Etkinliklerden faydalanağımı düşünüyorum. Size başarılar dilerim.
Hayranlıkla izleyip dinledik sizleri sizinle tanışmak güzel başarılarinizin devamını dileriz...
Faydalı bir ders oldu. Başarılarınızın devamını dilerim. Bu etkinlikleri sitenizde yayınlayabilirseniz faydalı olacağını düşünüyorum.
Beklentimizi karsiladiniz. Çok teşekkür ederiz.
Bu seminerden beklentilerim vardı. Öğretim yöntem ve teknikleri etkinliklerle ilgili bugün birşeyler görebildim. Kendimce yapabileceğimi düşündüğüm
yöntem ve etkinlikler gördüm. Uygulamaya çalışacağım. Teşekkürler. Faydalı bir çalışma oldu.
Bu genç yaşta bu kadar kendinizi geliştirmiş ve gelişmeye müsait olmanız takdire şayan bir durum... Öğrenciniz olmak isterdim öğrenci olsaydım...
Teşekkür ederim sizi dinlemek güzeldi
Yeni etkinlikler öğrenmiş oldum .Teşekkür ediyorum
Faydalı oldu teşekkür ederiz
Öğretim yöntem ve tekniklerine dair beklediğim seminerin sonunda gerçekleşmiş olması mutluluk verici. Teşekkürler hocam.
Bildiklerimizi tekrar edip unuttuklarimizi hatirlatmak yerine yeni, farkli, uygulanabilir yöntemler ogrettiginiz için teşekkür ederim.. İhtiyacım olanı
bulduguma sevindim..
Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim.Şu ana kadarki en verimli bölüm oldu seminerde
Teşekkürler
Teşekkür ederim
Nasil gectigini anlamadigim cok verimli mutlaka derslerde kullanacagim cok sey ogrendigim bir dersti etkinlikler gunumuz cocuklarina hitabedecek
sekilde ...Allah razi olsun

Kursta ders ogretim yontem ve tekniklerinin cesitlendirerek duygu,merak,eglencenin birlikteliği beraberinde getirdigini ve onemli olanin ogrencinin kalbini
kazanmak oldugunu, etkilerini kendi üzerimizdeneyerek bir kez daha tekrar etmis olduk.Kesinlikle faydali oldu.Devletimize,duzenleyen ve kurs verenlere
TEŞEKKÜRLER ....
Hocam teşekkürler. Seminerden beklediğimiz buydu. Uygulamalar, yöntem ve teknikler gibi uygulamaya dönük &nbsp;pratikler ile en faydalı
bölümlerden biri oldu.
Çok verimli oldu teşekürler

