
11. Seminerle ilgili diğer olumlu/olumsuz görüşlerinizi bu 
alana yazabilirsiniz.

Her şey güzeldi.
başarılı

teşekkür ederim.
Çok güzel bir seminerdi. Allah razı olsun Gökhan Hocam 
kısa sürede gayet faydalı bilgiler aldığımı düşünüyorum

Teşekkür ederiz, gayet faydalı oldu.
Allah razı olsun hocam faydalı oldu.

SEMİNER GAYET İYİ FAYDALI OLDU
Olumlu güzel bir seminerdi.

FAYDALIYDI EMEĞİNİZE SAĞLIK
Başlangıcına yetişemediğim üzgünüm.

Çok iyiydi, yalnız seminer 2 bölüm şeklinde olsaydı daha iyi 
olurdu. 

gayet başarılı.
Seminerde tanıtılan yöntemlerin her biri için ayrı, uygulamalı bir 

toplantı yapılmasını güzel olur. Her bir yöntem için 40 dk, haftada 
bir yöntem tanıtılabilir. Eğitimde tedricilik etkili bir yöntemdir.

bilgiler için tesekkürler
faydalı bir seminerdi

faydalıydı hocam . Teşekkür ederiz 
Çok teşekkür ederim devamını bekliyorum

iyi çalışmalar dilerim
Devamını dilerim

faydalı oldu
Hepsi olumlu

Gayet güzeldi.
Çok faydalıydı

gayet basarılı ve verimli geçti
Anlaşılır, açık ve net bilgiler verildi. teşekkürler



11. Seminerle ilgili diğer olumlu/olumsuz görüşlerinizi bu 
alana yazabilirsiniz.

Zamana göre anlatılan program sayısının fazla olduğunu 
düşünüyorum. İçeriği azaltmanız hem sizin için hem de 

dinleyiciler için daha faydalı olabilir. Saygı, sevgi, hürmet ile...
Güzeldi

Çok verimli bir toplantı oldu. Teşekkür ederim.
Genel olarak olumlu

Ayrıca sadece lise kademesine yönelik seminerler de 
düzenlenmesini rica ediyorum. Ortaokul ile ilgili materyal, bilgi 

bolca mevcut. Lise için hem derslerin işlenişi hem de öğrencilerin 
itikadi sorularına cevaplar verebilecek şekilde eğitimler 

düzenlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Seminerden istifade ettim.

Seminer gerçekten çok faydalı ve verimliydi.
Çok güzel bir seminerdi. Allah razı olsun Gökhan Hocam 

Her şey güzeldi.
Faydalı ydı teknolojiyi etkili kullanmak adına teşekkürler 😊 

Gayet verimli ve faydalı bir seminer oldu.
Gayet faydalı oldu

Dönem şartları içerisinde kullanabileceğim çok faydalı güncel 
bilgiler edindim.Teşekkür ederim.

olumsuz bir husus yok
Teşekkürler

Seminer gerçekten çok güzeldi. Ancak süresi uzun konular çok 
olunca bir müddet sonra koptum. Konular çok önemli olduğu için 
2 bölüm halinde sunulsa idi çok daha güzel olurdu. Aynı semineri 

2 bölüm halinde tekrar izleyebiliriz. 
Çok faydalı oluyor tesekkurler

Semineri veren hocamız çok donanımlıydı teşekkür ederiz
Ufkumuzu genişleten fikirler verdi.

Memnun kaldım


