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7 Aralık 2018 

Bu Hafta Neler Oldu? 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

Okul hayatında kademeler arası geçişin vazgeçemediğimiz parçası 

sınavlar… 

1998’den önce liselere giriş sınavı beşinci sınıfın sonunda yapılırdı. 

Daha kolaydı o yaş çocuğu için hazırlık. Daha sonra bu sınavlar çe-

şitli adlar altında sekizinci sınıf sonunda uygulanmaya başladı. Tam 

ergenliğin ortasında, ruhunda, bedeninde fırtınalar kopan bir yaşta 

bir de sınav stresi eklendi bünyelerine gençlerin… İlk yıllar hiç 

önemsenmedi. "4 yıllık bir lise hayatı için onca hazırlık yapmaya 

değmez artık." denildi. Ancak seneler geçtikçe öğrencinin yaşamın-

da o dört, beş yılın ne denli önemli olduğu fark edildi. İyi bir liseye 

geçmek için çaba göstermek gerekiyordu. Okul içinde okul yaşamı 

başladı gençler için... Okuldan çık, kurs için yine okula gel... Okullar 

farklı yaklaştılar bu yeni duruma. Kimileri hiç umursamadı, kimileri 

yoğun hazırlık yaptı. Zaman içinde kolaylaştırılan sınavlar, öğrenci-

lerin hiç hazırlık yapmadan tam puan alabileceğinin ispatı oldu. 

Okul notu öne çıktı. Bazı okullar öğrencinin hayatına bu denli etki 

edecek notları hoşgörülü vermeye başladılar. Derken "bol notlu" 

ve "kıt notlu" okullar oluştu veli gözünde. Notu bol veren okul ola-

rak görülenlere doğru akım başladı. 17.000 öğrencinin tam puan 

yaptığı yıl, herkes için çok zor bir kayıt süreci yaşandı. Aynı puanda 

yüzlerce öğrenci okul kapılarında kaldı. Okul notu hayati önem 

kazandı. Gittikçe değersizleşen bir sınav hazırlığı dönemi yaşan-

maktaydı. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar… Geçtiğimiz yıl, soru yapısı 

tamamen değişti. Bilginin istenmediği, verilerin ortaya konup so-

nuç çıkarımının öğrenciden beklendiği bir sınav geldi karşımıza. 

Seçiciydi; sorular armut piş, ağzıma düş cinsinden değildi. Özellikle 

matematik soruları ancak Türkçesi çok güçlü olanların anlayabile-

ceği türdendi. Soru içine soru gizlenmişti. Birkaç öğrenci tam puan 

alabildi sadece. Aynı puanda öğrenci olmaması kayıt sürecini ra-

hatlattı. Ders bazında standart sapma seçiciliği arttı. Matematik 

sorularının her biri nerdeyse 8 katsayıya yaklaştı. Kolay sorularla 

dolu derslerin katsayıları ise çok düşük kaldı. Yıllar öncesine dönül-

müştü işte…  

Bu yıl da geçen seneki gibi bir sınav bekliyoruz. Bu tip sınavların 

hazırlığında anlam odaklı çalışmalar yapmış olmak çok önemli. So-

ruların zorluk derecesini de bu belirliyor açıkçası. Bu süreçte hazır-

lığın en önemli parçası, sözüne ettiğimiz soru tipine hâkim, anlama 

odaklı ve öğrenmeye inanmış bir ekip tarafından bolca soru üretil-

mesi ve çocuklarımızın bu sorulara maruz kalması. Okulumuzun 

zengin kadrosu tüm gücüyle soru hazırlığında... Ürettiklerimiz ise 

herkese açık. Denemelerimiz yakında web sitemizde de yayınlaya-

cak ve bizden uzaklardaki çocuklarımıza da dokunacağız… 
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Dünyanın önde gelen endüstrileşmiş ülkeleri, eğitim müfredatlarını her geçen gün değiştirerek yeni çağın 
dinamiklerini kodlama üzerinden karşılamaya hazırlanıyor. Kodlama becerilerini erken yaşta edinen öğ-
renciler, gelecekte üretim şekilleri başta olmak üzere hayatın her alanında kendini hissettirecek Endüstri 
5.0’a hazır olarak yetişiyorlar. Ülkemizin teknoloji çağını yakalamasının şifresi bugünün çocuklarına kodla-
ma öğretmekle başlayacak.  

Dünya dijitalleşiyor ve yazılım sektörünün önemi sürekli artıyor. Her geçen gün bu sektörde yeni ve farklı 
iş imkanları doğuyor. Hal böyle olunca da aileler çocuklarını küçük yaşta programlamaya alıştırmak istiyor. 
Türkiye ve diğer ülkelerde çocuklara program yazılımını sevdirebilmek için yaygın olarak kullanılan kay-
naklar ise sınırlı. Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şim-
şek, geleceğin dünyasını bugünden garanti altına almak istiyorsak kodlama eğitimine gereken önemi ver-
meliyiz diyor. 

  

Erken Yaşta Kodlama Öğrenmek Başarıyı Getiriyor 

Gelecekte kodlamanın yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olacağı öngörülse de aslında kodlama günü-
müzde de büyük önem taşımaktadır diyen Şimşek: ‘’Dünya çapında internet girişimcileri ve teknoloji üre-
ten şirketleri kuran başarılı insanların erken yaşlarda kodlama becerisi edinmiş kişiler olması dikkat çekici-
dir. Erken yaşta kod yazmaya başlayan ve girişimiyle dünya çapında bir başarı elde eden, sosyal medyada 
en çok kullanılan uygulama olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, kod yazmayı 9 yaşında öğren-
miştir. Dünyanın en başarılı girişimcileri arasında sayılan Bill Gates ise ilk programını 13 yaşında yazmıştır. 
Bilgisayar endüstrisinin önderlerinden biri olan Steve Jobs: “Bence bu ülkede herkes bilgisayar programla-
mayı öğrenmeli. Bir bilgisayar dili öğrenmeli. Çünkü bu, insana nasıl düşüneceğini öğretiyor. Ben bilgisa-
yar bilimini bir sosyal bilim olarak görüyorum. Bu herkesin öğrendiği bir şey olmalı.” diyerek kodlamanın 
öneminden bahsetmiştir.’’ ifadelerini kullandı. 

 

 Kodlamanın Erken Yaşta Öğrenilmesinin Avantajları Neler? 

Kodlama yeni bir okuryazarlık türü olduğunu söyleyen Kutlay Şimşek, ‘’Yazı yazmak düşüncenizi organize 
etmeye ve fikirlerinizi ifade etmeye yardımcı olurken, kodlamada da aynı şey geçerlidir. Erken çocuklukta 
kodlama eğitimi ile çocukların aritmetik ve okuryazarlık gelişimleri desteklenir. Dijital çağda doğan çocuk-
ların yeni teknolojilere ve hayat tarzına uyum sağlamaları bir önceki nesle göre daha kolaydır. Çocuklara 
erken yaşta programlama eğitimi verildiğinde; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki 
ilişkileri görebilme becerileri kazanırlar. Bu özelikte bireylerin yetişmesi sadece bilgisayar, yazılım alanında 
değil, tüm alanlarda fark yaratır. Erken çocuklukta kodlama eğitimi çocuklara, Türkçe, matematik gibi 
alanlarda ve günlük hayatta karşılaştıkları problemlerde, olaylar arasında ilişki kurup daha kısa sürede 
anlama ve sorunu çözebilme becerilerini kazandırır.’’ açıklamasında bulundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.egitimveegitim.com/egitim_ve_teknoloji/3212kodlama_egitimi_vermek_sart_oldu.html 

Gelecek Eğitimi: Kodlama 
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Maker Dersimiz 

Maker laboratuvar derslerimizde öğrendiğimiz tüm kazanımları bu hafta programlama ile birleştirdik. 

  

İlkokulda Kodlama Eğitimi Çocuklara Ne Gibi Katkılar Sağlıyor? 

Şimşek, ‘’Kodlama çocuklara sadece teknoloji becerileri değil; problem çözme, iletişim kurma, takım çalış-

ması, planlama, karar verme, değerlendirme, yaratıcılık ve kritik düşünme gibi hayatın her alanında faydalı 

olacak, hem bugünün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme olana-

ğı da sunar.’’ dedi. 

Kaynak: http://www.egitimveegitim.com/egitim_ve_teknoloji/3212kodlama_egitimi_vermek_sart_oldu.html 

Gelecek Eğitimi: Kodlama 

Okulumuzun 6B sınıfı öğrencilerinden Fatih Gülmüş, Maker derslerinde öğrendikleriyle tasarladığı ürününü 3D 

yazıcı ile hayata geçirdi. Maker dersinde ortaya konan “Dolap kapaklarının kullanımını nasıl iyileştirebiliriz?” 

problemini “Anahtar ile açılan dolap kapaklarına kulp takarak problem çözülür.” düşüncesiyle bir sonuca ulaşan 

Fatih, 16 Kasım’da küre ve silindir şekillerinin birleşiminden oluşan dolap kulpunu tasarladı ve 3D yazıcıdan ilk 

baskısını alarak işe yararlılığını kanıtladı. Dolaba monte etmek için okulumuzun teknik ekibinden de destek alındı 

ve 7 Aralık’tan itibaren de tasarım daha da geliştirilerek seri üretime geçildi. Sonraki haftalarda Görsel Sanatlar 

ders öğretmenlerimizin de katkılarıyla dolap kulpları süslenecek ve öğrenci dolaplarına monte edilecek.  
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Dersimiz: Fen bilgisi 

Bu hafta Fen Bilgisi dersimizde 6. sınıflar olarak organ incelemesi yaptık. Bir kalbi keserek iç yapısını 

gördük ve kalpteki odacıkların nerede bulunup ne tür işlevleri yerine getirdiğini öğrendik. 
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Dersimiz: Beden Eğitimi 

Bu haftaki Beden Eğitimi derslerimizde 1, 2 

ve 3. sınıf öğrencileri olarak oluşturduğu-

muz takımlarla denge çemberi yapmaya 

çalıştık. 

Engelli koşu çalışmaları yaparak da gücümü-

zü doğru kullanmayı ve  çabuk karar verip 

çevik olmayı öğrendik.  
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Dersimiz: Yaratıcı Drama 

5 ve 6. sınıf drama Kulübü öğrencileri olarak bu hafta kış temalı “cupcake kahramanlar” atölyemizi ger-

çekleştirdik.  

Yaratıcı Drama dersimizde bu hafta 1. sınıflar olarak “Tilki Saatin Kaç?” oyunu oynadık ve bir doğum gü-

nü kutlama canlandırması yaptık. 



 7 

   MÜZİK 

5 ve 6. sınıf “ Gitar Kulübü” öğrencileri ola-

rak, “p-i-m” parmaklarımızı beraber kulla-

nıp arpej çalma egzersizleri yaptık. Beraber 

ve solo çalışmalarımızı pekiştirdik. 

 

7. sınıf öğrencileri olarak yaptığı-

mız perküsyon çalışmasında, farklı 

ritim kalıplarını bir arada kullan-

mayı, çalarken birbirimizi dinleme-

miz gerektiğini, ritmik çoksesliliği 

deneyimledik. 

  ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA... 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
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İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

444 75 60 

info@pakkan.com.tr 

www.pakkan.com.tr 

Siyah akar 

Zonguldak’ın deresi 

Yüz karası değil, 

Kömür karası 

Böyle kazanılır 

Ekmek parası 

                 Orhan VELİ 

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 

5 Aralık 1934’te Atatürk, bir kez daha tüm dünyaya örnek ola-

cak bir karara öncülük etti. Kadınların siyasi hayatta seçme ve 

seçilme hakkı için harekete geçti. Ve, Seçim Kanunu’nda yapı-

lan değişiklik ile bundan tam 84 yıl önce kadınlar, en demokra-

tik haklarına kavuştular. 

 
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/turk-kadininin-secme-ve-secilme-

hakkini-kazandigi-gun-5-aralik-kadin-haklari-gunu-kutlu-olsun-2777157/ 

4 Aralık Dünya Madenciler Günü 

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 


