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Bu Hafta Neler Oldu? 

#OkulumPakkan ’dan Merhaba...  

 

Beni eskiden tanıyanlar bilirler, bu okulu kurarken ezbersiz 

eğitim üzerine çok kafa yordum, çok söz söyle-

dim… Bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilen bir ortamda, bil-

giyi işleyen, üreten, yaratıcı bireyler nasıl yetiştirilebilir, bu 

günün asıl sorunu bu zira…  

 

Şüphesiz eğitim dünyası, teknolojinin hızlı gelişimine para-

lel olarak kendini dönüştürüyor. Bilgiye ulaşma hızımıza 

bağlı olarak eğitimcilerin rolü de değişiyor. Şimdinin öğ-

retmeni bilgiyi öğreten ya da aktaran değil, bilgiyi dönüş-

türen, üreten, yaratıcı bireyler olmalı. Okulumuzda bu an-

lamda süregelen bir yenileşme peşindeyiz. İşte bu fikirden 

yola çıkarak sınıflarımızda derslere eşlik ettim bu hafta, 

öğrenen öğretmenlerimle öğrencilerimizi izledim.  

 

Özellikle matematik alanında çocuklar anlamayacakla-

rından korkup ezbere yöneliyorlar malum. İş-

te “öğretmenlik” dediğimiz şey de tam olarak burada or-

taya çıkıyor. Matematik kadar somut bir bilim dalında ez-

ber ve yorumdan uzaklaşıp ispata yakın durmalıyız tartış-

masız. Zira bir öğrenci ancak ispatlayabildiği konuyu an-

lamış oluyor. Özellikle ilk yıllarda, çocuk matematiği he-

nüz denklemler üzerinden çözemediği için ezbere yöneli-

yor. Derdi çocuk değil müfredat yetiştirmek olan öğret-

mene bu yol kolay geliyor açıkçası... Oysa biz bu nokta-

da, disiplinler arası güç birliğinden faydala-

nıp, matematiği resimle anlamlandırma, göz önünde 

canlandırarak anlama yolunda ilerliyoruz. Çünkü biliyoruz 

ki anlama odaklı öğrenmeyle çok daha başarılı öğrenci-

ler yetiştirmek mümkün. Değerli eğitim bilimci Dr. Özgür 

Bolat ile anlama temelli müfredat modeli üzerine çalış-

malarımız devam ediyor. Bir yandan sınıflarda bilginin iş-

lenmesini nasıl sağlayacağız, yaratıcı süreçleri müfredatı-

mıza nasıl dahil edeceğiz diye çalışırken eş zamanlı ola-

rak “Neyi öğretiyoruz, neden öğretiyoruz ve nasıl öğreti-

yoruz?" u sorguluyor ve öğretmen olarak değişen rolümü-

zü tartışıyoruz. 

 

Şimdiden belirteyim ki haftaya matematikle ilgili daha so-

mut paylaşımlar yapacağım sizlere burada… 

Sevgiyle kalın. 
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CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA! 
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EĞİTİM DÜNYASININ ÇAĞDAŞ SESİ: DR. ÖZGÜR BOLAT 

Pakkan Okulları öğretmenleri olarak bu yıl gerçekleştirdiğimiz okul sonrası eğitimlerimiz sa-

yesinde, yıl içerisinde uygulayacağımız müfredatlarımızı yeniden yapılandırıyoruz. “Anlama 

Odaklı Ders Planlama” eğitimlerinde, öğrencinin derse katılımını arttıran ve sorgulama yap-

masını sağlayan örnek ders modellerini uyguluyor, ders planlarını yeniden oluşturuyor ve 

sorgulamayı merkeze alıyoruz. Analiz, sentez ve de-

ğerlendirme basamakları düzeyinde hedeflenen 

ders planlarında öğrencilerimizin daha çok “Nasıl, 

neden?” sorularına cevap vermesini isterken diğer 

yandan da “Anladım ki…” sonucunu çıkarabileceği 

ders konuları üzerinde derinlemesine tartışıyoruz. 

Herkesin Okuması Gereken Bir Kitap: Beni Ödülle Cezalandırma 

Çocuk Eğitiminde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar!  

Acaba ödülle ilgili tüm bildiklerimiz yanlış mı?  

- Ödül, neden motivasyonu düşürür?  

- Ödülle değerler neden öğretilemez? 

- Ödül, yaratıcılığı neden olumsuz etkiler? 

- Ödül, yapay sevginin bir göstergesi midir?  

- Ödülle büyüyen çocukları ne tür tehlikeler bekler? 

- Mutlu ve başarılı bir çocuk gerçekte nasıl yetiştirilir? 

 

Bunun gibi merak edilen birçok sorunun yanıtını eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, son 70 yıl-

da yapılan bilimsel araştırma ve gerçek vakalarla net bir şekilde ortaya koyuyor.  

 

Dr. Özgür Bolat, sadece ödülün görünmeyen gizli zararlarını anlatmıyor; bizlere bir mo-

del, pratik çözümler ve uygulamalar öneriyor.  

http://ozgurbolat.com.tr/ 

 

 

 



 4 

DR. ÖZGÜR BOLAT KİMDİR? 

  

 Dr. Özgür BOLAT, bu yıl okulumuzun akademik eğitim 

danışmanlığını yapmaktadır. Ağustos ayında başlanan eği-

timlere yıl içerisinde gerçekleştirilen okul sonrası çalışmalarla 

devam etmektedir. 

 

 

 

DR. ÖZGÜR BOLAT 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Fulbright ve Türk Eğitim 

Vakfı bursu ile Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Türki-

ye’ye dönüşünde Boğaziçi Üniversitesi’nde iki yıl öğretim görevliliği yaptı. Doktora 

derecesini Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden aldı. 2007-2008 yılını MIT 

Sloan School of Management’ta liderlik alanında dersler alarak ve araştırma ya-

parak geçirdi. 2007 yılında Yeni Zelanda’da yapılan uluslararası bir konferansta 

‘En İyi Genç Araştırmacı’ ödülünü aldı.  

Dr. Özgür BOLAT, şu anda okullara ve şirketlere danışmanlık, Hürriyet Gazete-

si’nde Köşe Yazarlığı ve TEV’de Danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda ÖRAV, 

FODER, TEVİTÖL ve Para Durumu Platformu’nda Yönetim Kurulu ve Danışma Kuru-

lu üyesidir. 

Özgür Bolat, 2008’de okullarda Öğretmen Liderliği Projesini başlatmıştır. Proje 

100’den fazla devlet okulunda ve özel okulda uygulanmaktadır. Aynı zamanda 

kurmuş olduğu Gelişen Aile Akademisi bünyesinde kurmuş olduğu Anne Baba 

Okulu ile ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensiplerini öğret-

mektedir. 
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KOSTÜM PARTİMİZ 

Bu hafta kostüm partisinde 

öğrencilerimizle çeşitli kos-

tümler giyip birlikte eğlendik. 
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KOSTÜM PARTİMİZ 
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Dersimiz: Beden Eğitimi ve Spor 

Bu hafta Beden eğitimi ve Spor derslerimizde eğitsel oyunlarla bireysel yeteneklerimizi keşfet-

tik. Oynadığımız oyunlarla da denge, takım oyunu, sürat ve motivasyonumuzu ilerlettik.  
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ÇOK EĞLENCELİ BİR GEZİ: İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ 

Pakkan Okulları olarak bu hafta İstanbul Oyuncak Müzesini ziyaret ettik ve  büyük-

lerimizin çocukluk zamanlarında oynadıkları oyuncakları inceledik. 
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İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 

2005 yılında şair/yazar Sunay Akın 

tarafından kurulmuştur.  

1700’lü yıllardan günümüze oyun-

cak tarihinin en gözde örneklerinin 

sergilendiği müze tarihi bir köşkte 

konumlanmıştır.   

Sunay Akın’ın 20 yılda 40’ı aşkın ül-

kedeki koleksiyonerlerden, antika-

cılardan ve açık arttırmalardan sa-

tın aldığı oyuncaklarla kurulan İs-

tanbul Oyuncak Müzesi dünya tari-

hini daha eğlenceli, daha akılda 

kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziya-

retçilere sunmaktadır. Müze bir şair 

tarafından açılmış olması ve bir 

sahne tasarım sanatçısı tarafından 

tasarlanmış olması özelliği ile de 

dünyada bir ilki teşkil etmektedir. 

İstanbul Oyuncak Müzesi’nin en 

önemli özelliklerinden birisi de aileyi 

bütün üyeleri ile kucaklamasıdır. 

Müze bu özelliği ile 3 kuşağın bir 

arada vakit geçirebileceği ve ortak 

mutluluğu paylaşabileceği bir me-

kandır.  

 

İstanbul Oyuncak Müzesi  

İletişim Bilgileri: 

http://www.istanbuloyuncakmuzesi.com 


