
Biz devlet okullarında okutan
öğrenci velileri olarak
yaşadığımız süreçte

okullarımızdan alamadığımız
eğitimler takviye olması için

kayıt oluşturmuşken
oğlumun isteyerek ve severek

derslere katılması beni çok
mutlu etti. Emeğinize sağlık.

7.SINIF 



İyi ki böyle bir projeden
haberim olmuş ve çocuğumun 

 vaktinin çok iyi 
 değerlendirilmesinde yardımcı  
oldu. Matematiğin  eğlenceli bir

halde de işlenebileceğini
farkettik.
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7 . S IN I F

Memnun kaldık, kızım
normalde matematik

sevmeyen bir öğrenci olmasına
rağmen severek dersleri takip

etti, bu konuda hocaların
yakınlığı ve iletişimi çok

etkiliydi.



Bu soruya da oğlumun yanıtını yazıyorum;” Başlangıcından
sonuna kadar her şey çok güzeldi”. Oğlum derslere tek başına

katıldı, bizi sadece teknoloji / internet ile ilgili sorun yaşadığında
destek vermek için çağırdı bu sebeple formun değerlendirmesini

tamamen onun gözünden gerçekleştirmiş oldum. Bizim
gözlemlerimize gelince; Bu oğlumuzun ilk canlı eğitim deneyimi

olmasına rağmen her dersten çok keyif aldığı ve bir sonraki
dersi iple çektiği oldu. Son dersten çıkmadan önce beni çağırdı
ve “Anne daha fazla dayanamayacağım “ deyip öğretmenleri ile
vedalaşıp uygulamayı kapattı ve bana sarılıp dakikalarca ağladı.”

“Bu hayatta benim anlayacağım şekilde ders anlatabilen
öğretmenlerin de olduğunu öğrendim anne keşke bu dersler hiç

bitmeseydi, bu öğretmenlerimin sayesinde matematiği artık
daha çok seviyorum” dedi. İlk kez oğlumuzun bir dersi bittiği için
bir öğretmeninden ayrıldığı için ağladığına şahit oluyoruz bizler

de çok şaşırdık ve sanırım bir o kadar da mutlu
olduk...Çocuklarımıza bu duyguları yaşatan öğretmenlerimize ve

bu projede emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimizi
iletiyoruz. Sağ olun var olun, öğretme şevkiniz ve sevginiz

katlanarak artsın, yolunuz daima açık olsun... 
Sonsuz Sevgi ve Saygılarımızla
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Bu eğitim çocuğum için çok faydalı
oldu kızım birçok konuyu tekrar etme

fırsatı buldu yeni şeyler öğrendi ve
bize bunları çok heyecanlı anlattı

dersin ona çok iyi geldiğini
düşünüyorum. Başlangıçta kızım ders
çalışma konusunda isteksizdi şimdi bu

uygulama sayesinde ders gününü
sabırsızlıkla bekliyordu ders çalışma

konusunda daha istekli olmaya
başladı. Bu uygulama kızımın evde
bile ders işlemesini sağladığınız için

çok teşekkür ederiz.
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