
Sayın Velimiz,

QkidsMax, 700.000’den fazla aktif öğrencisiyle, tüm dünyada 4-12 yaş aralığındaki 
çocuklara dil öğretimi gerçekleştiren uluslararası interaktif İngilizce eğitim 
platformudur.

Kurum olarak yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde, öğrencimize 1 aylık 
öğrenme platformu ve 2 adet canlı ders okul tarafından verilecek kod ile ücretsiz 
olarak tanımlanmıştır.

Kullanım kılavuzunu takip ederek yapacağınız üye girişi ile çocuğunuz öğrenme 
platformuna bağlanabilecek ve canlı derse sizin yapacağınız rezervasyon neticesinde 
katılabilecektir.

30 dakika sürecek olan canlı dersler Amerikalı veya Kanadalı öğretmenler tarafından 
yapılacaktır. 

Bu sistem öğrencinin yabancı dile karşı olumlu bir tutum kazanmasını sağlayan ve 
severek dil pratiği yapabileceği bir uygulamadır. Öğrenme platformu ise, 
öğrencimizin bir ay boyunca kullanabileceği bir modüldür.

Her bir dersten sonra, tamamlanan dersle ilgili ölçme-değerlendirme raporu sunulur. 
Öğrencimize eksik olduğu alanlarla ilgili dönüt vererek o alıştırmayı tekrar yapma ve 
eksiğini tamamlama imkanı sunar.

Dildeki altı beceriyi (telaffuz, kelime, dil bilgisi, dinleme, okuma ve heceleme) 
destekleyen alıştırmalardan oluşmaktadır.

Ücretsiz kullanım haklarını bitiren ve öğrencimizin platforma devam etmesini isteyen 
velilerimiz. QkidsMax ile irtibata geçip kuruma özel imkanlar hakkında detaylı bilgi 
alabilirler.



KURULUM KILAVUZU

Videolu anlatım için

qkidsmax.com



www.qkidsmax.com

1- Kurum kodu varsa bitişik şekilde ve tamamı küçük harfle mavi ile gösterilen

alana girin.

2- Kurum kodunu uyguladıktan sonra paket seçimi yaparak  başlat’a basınız.

bilim20



QkidsMax.com veli paneli

Veli tarafından yapılan rezervasyon

Qkids app - Çocuk uygulaması 

Veli panelinde yer alan Qkids App bilgisi ile çocuğunuz Qkids App uygulamasına 
giriş yapabilir.



QkidsMax.com veli paneli

Qkids app - Çocuk uygulaması 

ÇAR 
19:20

ÇAR 
20:00

CUM 
20:00

Canlı Ders saatleri
* 4 saat önce rezervasyon yapınız!

(qkidsmax.com - Veli Paneli)



1. Qkidsmax anasayfasında yer alan ‘Yükleme Merkezi’
üzerinden çocuğunuzun bilgisayarına Qkids uygulamasını
yüklediğinizden emin olun!

2. QkidsMax.com veli panelinde oluşturduğunuz çocuk
profilinde paket aktivasyonu yaptıktan sonra Qkids app
kullanıcı adı ve şifresi ile çocuk uygulamasına giriş yapın

3. Veli panelinden çocuğunuz adına uygun zaman dilimini
seçerek dersten minimum 4 saat önce canlı ders
rezervasyonu yapın!

4. Çocuk uygulamasında çocuğunuz ders seçimi ardından
‘review’e tıklayarak öğrenme sürecini gerçekleştirebilir,
bölümleri tamamlayarak gelişim grafiğini görebilir ve
ardından ‘Play Video’ butonuna basarak dersle ilgili kısa
video izleyebilir ve canlı derse için hazır hale gelebilir.

5. Çocuk uygulamasında rezervasyonlar kısmında yapılan canlı
ders rezervasyonu görülebilir ve ders saatinden 10 dakika
önce rezervasyona tıklayarak derse giriş yapılabilir.
Çocuğunuzun bilgisayarında internet bağlantısı, mikrofon,
kamera ve eğer kullanıyorsa kulaklık aygıtlarının düzgün
çalıştığından emin olun!



Destek Hattı:
09:00 - 21:00 

0850 840 4640

Size destek olmaya hazırız!


