Eba ile ilgili bilmediğim bir çok konu hakkında bilgi sahibi oldum. Okulumuza Fatih projesinin gelmesi ile birlikte Ebayı daha fazla kullanma
imkanım olcak inşallah. Her şey için teşekkürler.
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Gökhan Kardeşim,
Bu kursla ilgili sizin sunumlarınız en merak ettiğim bölümdü. Bulunduğunuz her ortamda en verimli sonuçlar elde etme şeklindeki anlayışınız
mükemmel. Genç yaşta olmanız Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine daha çok emeğinizin geçeceğini gösteriyor. 2. Bölümde bahsettiğiniz
konulardan benim için en çarpıcı olanı zipgrade oldu. Kesinlikle kullanmayı istiyorum. Her öğretmenin ortalama 12 sınıfı vardır. 4’er yazılıdan 48
top kağıt. 30’ar öğrenciden 1440 kağıt. 15 TL’ye kime okutabilirsiniz. Ne kadar zaman harcarsınız. Üye oldum. Bugün sınıfları yüklemeyi
deneyeceğim. Denedim. Yükledim. Türkçe karakterleri halledip yükleme yapmak gerekiyor. Ön hazırlık zaten keyifli olur. Anlık not dönüşü
öğretmeni mükemmel yapar. Benim en büyük kazanımım bu oldu.
Paylaşacak olmanıza rağmen her etkinlik slaytını fotoğrafladım. Bunların bir kısmını isim ve içerik olarak kendinizin hazırlamış olması, emek ve
fedakarlık anlamında harikulade. Kavram kapmaca, istasyon ve diğer oyunlar da öğrenciyi fiziksel, kinestetik, duyuşsal olarak ve öğrenmeyi
heyecanlı hale getirmek anlamında etkileyici. Öğrenci hafta boyunca sizin dersinizi bekleyecektir. Tabuyu genellikle dönem sonlarında
oynatıyordum ama anladım ki, her ünite sonunda oynatmak gerekliymiş.
Karekod uygulaması, gizemi arttırıyor. Projeksiyonla çizim, kitap okuma kampanyası, kitap okuma zincirleri, ilahi korosu, satranç çalışmaları
planlayabildikten sonra yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor.
Plickers uygulamasını sizden duyduktan sonra inceledim. Masrafsız, pratik, sadece ön hazırlık gerektiren keyifli bir uygulama.
Kahoot uygulamasını daha önce sınıflarımda kullanmıştım. Heyecan verici, pekiştirici sonuçlarını bir kez daha gözlemlemiş olduk.
İsmimin yazılı olduğu hat hatıranızı, mutlulukla saklayacağım.
İdeal bir öğretmen sizin gibi olmalı diyorum. Sizi tanımaktan yüksek bir keyif aldık. Değerli kazanımlar elde ettik. Gayret ve çalışmalarınız için grup
adına teşekkür ederim. Çalışmak bizden tevfik Allah’tandır. Allah’a emanet olunuz.
Slm. Ebayla ilgili faydalı olan ve kullanmayı düşündüğüm ama duymadığım birçok uygulama öğrendim. İnşallah faydalı olur. Eğitim öpretimi
renkli hale getirir. Teşekkürler
Teşekkür ederim. İkinci sunum bir az aceleye geldiğinden son taraf pek oturmadı. Yinede çok şey öğrendim. Allah razı olsun. Çalışmalarınızda
başarılar dilerim.

