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SAĞLAMAK İÇİN
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MERKEZ
İlkokulların 1,2,3 ve 4. sınıflarının matematik
derslerinde kullanılmak üzere, öğretmen ve
öğrencilerin ayrı ayrı kullanabilecekleri şekilde bir
ürün tasarlanmıştır. Yaklaşık 3 yıldır gece gündüz
demeden çalışılarak geliştirilen ürün, Öğretmenin
işini kolaylaştırdığı gibi, öğrencinin dersi daha
zevkli, daha kolay ve çok daha kalıcı olarak
öğrenmesine imkan sağlayabilecek bir şekilde
tasarlanmıştır.
Ürünümüz matematiğin: Doğal Sayılar, Ritmik
Sayma, Toplama İşlemleri, Çıkarma İşlemleri,
Kesirler, Sıvı Ölçüleri, Uzunluk Ölçüleri, Ağırlık
Ölçüleri, Ondalık Sayılar, örüntüler, Saatler ve
paralarımız konularında yardımcı olmaktadır.
Yıllardır, uzmanlar tarafından "Öğrenci Merkezli
Eğitim" savunulmuş ancak uygulama için somut bir
adım atılamamıştır. Bu proje ile, öğretmen,
sunumunu daha somut yapma imkanı bulurken,
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öğrenciler de masa üzerine koyacakları materyalle
pratik yaparak konuları öğrenme, aynı zamanda ev
ödevlerini de somut bir şekilde yapma imkanına
kavuşacaklardır.
Öğretmenlik mesleğimin ilk yıllarından itibaren,
konuları öğretmenin ne kadar zor olduğunun farkına
vararak materyal geliştirmeye başladım. Bu
konularda çok tecrübeli olduğuma inanıyorum.
Ayrıca, şu anda ilkokulda yapılan eğitimin çok eksik
ve yanlışlarla dolu olduğuna ve mutlaka materyal
kullanılması gerekli olduğuna gönülden
inanmaktayım.
Güçlü Yanlar: Ortada büyük bir sancı bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz okuldan sıkılmakta ve özellikle
matematik dersini öğrenmekte büyük zorluk
çekmektedirler. Ürünümüz, sadece öğrenci için değil
aynı zamanda öğretmen için de cankurtaran vazifesi
görecek bir üründür. Ürünün prototipi geliştirilerek,
patent belgesi de alınmıştır. Benzeri bir ürün,
ülkemizde olmadığı gibi, yaptığımız araştırmalarda
diğer ülkelerde de benzer bir ürüne rastlanmamıştır.
Elde ettiğimiz bu sonuç, pazar potansiyeli yüksek
olduğu düşüncesini güçlendirmektedir.
Fırsatlar:
Sadece ülkemiz için düşünecek olursak, 6 milyon
ilkokul öğrencisi ve 250 bin ilkokul öğretmeni
bulunmaktadır. Eğitime verilen önem ile birlikte
öğretmen ve velilerin sorunları çözme arayışları da
her geçen gün artmaktadır.
Ürünümüze sahip olan bir öğrenci, bu ürün ile
matematik konularının hemen hemen %70'ini
öğrenme imkanına kavuşacaktır. Üstelik çok daha
kolay, zevkli ve en önemlisi çok daha kalıcı bir
şekilde. Çantaya çok rahat sığabilecek boyutta,hafif
ve pratik olarak kullanılbilecek dayanıklı ve ilgi
çekici bir üründür.
İlan Verme
Projemin, üretim ve pazarlanması için yatırım
Sebebi:
sermayesinin karşılanması, aynı zamanda işi birlikte
yürütebileceğimiz bir ortak, bir arkadaş bulmak.
Projemin seri üretimine geçilebilmesi için gerekli
miktar 200.000 tl civarındadır.Ancak riske edilecek
asıl miktar 60-70 bin tl civarındadır.Teklifimi kabul
edecek arkadaş öncelikle bu parayı riske ederek belli
bir miktar üretim gerçekleştirmiş ve piyasaya
sürmüş olacağız.Başarıyı gördükten sonra emin
adımlarla diğer aşamalara geçeceğiz.Kısaca asıl
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riske edilecek para 60-70 bin tl civarındadır.
Web Sitesi:
www.omeregitim.com
Proje Sahipleri Ben 49 yaşında, asıl branşı çevre mühendisi olan 18
Hakkında:
yıllık bir sınıf öğretmeniyim. Gerekli adımlar doğru
atıldığı taktirde çocuklarımız, insanlarımız ve
ülkemiz için çok hayırlı sonuçlar doğurabilecek ve
aynı zamanda çok iyi gelir elde edilebilecek bir
proje olduğuna inanıyorum. Ancak sizler de takdir
edersiniz ki, bu güzel sonucu elde edebilmek çok da
kolay değil. Öncelikle ortakların uyumlu olması, iyi
bir yönetim, iyi bir üretim ve iyi pazarlama
stratejilerinin mutlaka gerçekleştirilmesi gereklidir.
Ben, dini inançlarının gereklerini yerine getirmeye
çalışan; vatanını, milletini ve bayrağını seven
biriyim. Ortağımın da bu düşüncelere sahip olması
uyumlu olmamız açısından önemlidir diye
düşünüyorum. Eğer şirket yönetimi veya muhasebe ,
ticaret gibi konularda da tecrübeniz varsa bu iş
büyük bir ihtimalle başarılı olur diye inanıyorum.
Aranan Yatırım Eşit Ortaklık
Şekli:
Aranan Yatırım 200,000 TL
Tutarı:
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