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30  AĞUSTOS  ZAFER  BAYRAMIMIZ  KUTLU  OLSUN !
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EBEVEYN DAVRANIŞLARININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

AĞ
U
ST
O
S 

 2
0
21

 /
 S
AY

I -
 2
5

ÖĞRETMENLERİMİZ OKULDA . . . 

KİTAP ÖNERİLERİ



Sevg�l� Vel�ler�m,

Ağustos ayı yüz yüze eğ�t�me ger� döneceğ�m�z� müjdeled� b�ze. Hem
çok heyecanlı hem de çok sev�nçl�y�z. Önce öğretmenler�m�z
ardından da kademel� olarak çocuklarımız g�rmeye başladı
okulumuzun kapısından. Umuyoruz k� ayrılıklar artık ger�de kaldı.
Yaşadıklarımız çocuklarımızın akadem�k başarılarının yanında yaşam
becer�ler�n� gel�şt�rmek adına da okulun b�rey olma yolculuğunda çok
öneml� b�r yer� olduğunu b�r kez  daha gösterd� hep�m�ze. 

Salgın önlemler� kapsamında okullarını en çok kapatan ülkeler
arasında yer aldığımızı b�l�yoruz. Çok üzücü bu. Ger� dönüşü olmayan
gel�ş�msel sorunlar yaşayacak �ler�de çocuklarımız ve gençler�m�z
belk� de. Bundan sonra b�r gün daha kapalı kalmamalı artık h�ç b�r
okul. B�z kampüsümüzde her türlü önlem� aldık. Öğretmenler�m�z ve
�dar� personel�m�zle b�rl�kte aşı olduk. "Önce sağlık ancak her şartta
kes�nt�s�z eğ�t�m." demeye devam ed�yoruz tüm gücümüzle.

Öğretmen dostlarıma sık sık hatırlatıyorum; unutmayalım k�
çocuklarımız b�r buçuk yıldır okulsuz neredeyse. Onlara bu anlamda
daha anlayışlı ve çözümcü yaklaşmalıyız hep�m�z. 

Tab�� s�z vel�ler�m�ze de öneml� görevler düşüyor. Çocuklarımıza
okulun güvenl� b�r yer olduğu h�ss�n� geç�rmek çok öneml�. Önlemler�n
uygulanması anlamında çocuklar pek çok yet�şk�nden çok daha fazla
farkındalığa sah�p. B�ze düşen onlara güven vermek.

N�tel�kl� b�r �ş b�rl�ğ�yle y�ne çok şey� başarıyla aşacağımıza gönülden
�nanıyorum. Hep�m�ze gülümsemes� bol b�r eğ�t�m öğret�m yılı d�ler�m. 

Bu ayın �nc�s� 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. M�llet�m�z�n
özgürlük ve bağımsızlık yolundak� kararlılığını bütün dünyaya
gösterd�ğ� Başkomutanlık Meydan Muharebes�, Cumhur�yet�m�z�n
kuruluşu açısından çok büyük öneme sah�p. Bu gurura nes�ller boyu
sah�p çıkalım.

Sevg�ler�mle...

KURUCU
Yasem�n PAKKAN

 
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL MÜDÜRÜ
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YASEMİN PAKKAN
Kurucu Öğretmen�m�zden...

Baş Yazı

PAKKAN OKULLARI
Merkez Mah. Şah�nkaya Cd.

No: 86/3
34820 Beykoz/İstanbul

Tel: 444 75 60
�nfo@pakkan.k12.tr
www.pakkan.k12.tr

Bu bültende yayınlanan her türlü görüntü,
yazı �çeren b�lg� ve belge, t�car� marka ve
her tür f�kr� mülk�yet hakkı Pakkan
Okulları’na a�tt�r. Yalnızca sah�pler�
tarafından ve sah�pler�n�n �zn�yle
kullanılab�l�r ve tel�f hakları
kapsamındadır. İçer�k herhang� b�r şek�lde
asla �z�ns�z kopyalanamaz, üzerler�nde
değ�ş�kl�k yapılamaz, k�ralanamaz, ödünç
ver�lemez, �let�lemez ve yayınlanamaz.
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Öğretmenler�m�z Okulda

Öğretmen paylaşımlarımızla
başlayan sürec�, heyecanlı b�r s�nerj�
yaratarak sürdürüyoruz. Hem Türkçe
hem İng�l�zce yaptığımız oturumlarda
son günlere damga vuran yen�
yaklaşımları masaya yatırdık. Her
öğrenc�n�n b�r�c�kl�ğ�n� ve okulun
hayatı deney�mletmes� gereken rolünü
konuştuk. Artık kem�kleşm�ş kurucu
kadromuzla elde ett�ğ�m�z yıllara 
 dayanan tecrübeler�m�z� bu eğ�t�m
ve öğret�m yılına aktarırken
#OkulumPakkan d�yen yen�
öğretmenler�m�zle de heyecanlıyoruz.

Ağustos ayı yüz yüze
eğ�t�m�n heyecanıyla

başladı. Önce
öğretmenler�m�z

ardından öğrenc�ler�m�z
kademel� olarak okullu

oluyor. 

https://www.instagram.com/explore/tags/okulumpakkan/


Öğretmenler�m�z Okulda

Öğretmenler�m�z paylaşmaya devam ed�yor.
B�r yanda b�nalarımızda ve bahçem�zde yen�
yen� etk�nl�k alanları �ç�n hazırlıklar sürerken
d�ğer yanda da öğretmenler�m�zle mot�vasyon
çalışmalarımıza devam ed�yoruz. Çok uzun
zamandan sonra tüm kademelerde yüz yüze
eğ�t�me başlayacak olmanın heyecanı
�ç�ndey�z. Paylaşıyor, üret�yor ve umutlanıyoruz.



Öğretmenler�m�z Okulda

Yol uzun, yolcu yola vurgun…
Yen� eğ�t�m öğret�m yılına başlıyoruz.
Mot�vasyon ve meslek� eğ�t�mler�m�zle
başlayan sürec� ek�p olarak
buluştuğumuz b�r kahvaltıyla
taçlandırdık. “Kahvaltı bahane, yen�
başlangıçlara k�tlenmek şahane…”
ded�rtt� hep�m�ze bu güzel anlar.
Herkes�n d�l�nde öğrenc�ler� vardı
tab��. Özled�k, çok özled�k. 



Her ebeveyn çocuğunun mutlu b�r b�rey olmasını �ster. Bunun �ç�n kend�n�z� neşelend�rmekle başlayab�l�rs�n�z.
Çocuğunuzla şakalaşmanız, kom�k takl�tler yapmanız onun stres sev�yes�n� düşürecek, yaratıcı düşünmes�ne ve
sosyal hayatında başarılı olmasına zem�n hazırlayacaktır.
Hayatta ne zaman karşımıza ney�n çıkacağını b�lem�yoruz, fakat çocuğumuzun yanında olumlu kalab�lmek
onlarda 5 yaşında ortaya çıkab�lecek saldırgan davranışları azaltmak adına öneml�d�r.
Çocuğunuzun öz şefkat duygusunu gel�şt�rmek, onun hayat becer�s�n� arttırıyor ve hayatta karşılaştığı
engellerde kend�n� severek yola devam etmes�n� sağlıyor. Bunu sağlamak �ç�n farkındalıklarını arttırmalı ve
duygularını özgür bırakab�lmes�n� destekled�ğ�n�z� bell� etmel�s�n�z.
Çocuğunuz s�ze a�t b�r nesne değ�ld�r. Kend� hayatını yaşarken çocuğunuza sürekl� olarak müdahalelerde
bulunmanız, gözetlend�ğ�n� h�ssetmes�, kend�ne güvens�zl�k sorunu yaşamasına neden olur. Yen� deney�mlere
açık olmasına ve kend� başına kararlar vermes�ne engel olmuş olursunuz.
A�le �ç�nde yaşadığınız �l�şk�, çocuğunuzun kend� hayatındak� �l�şk�ler�ne şablon n�tel�ğ� taşıyacaktır. Bu
nedenle ev �ç�nde, kend� sosyal yaşamınızda, �let�ş�me geçt�ğ�n�z b�reylerle olan çatışmaları çocuğunuza
olumsuz b�r şek�lde yansıtmamalısınız. Sürekl� gerg�nl�k yaşanan evdek� çocuğunuz uyku problem�yle
başlayarak b�rçok sorun yaşayacaktır ve buna s�z neden olmuş olmak �stemezs�n�z. Bu yüzden evl�l�ğ�n�ze ve
kend� �l�şk�ler�n�ze de çocuğunuz �ç�n emek harcamalısınız.
Çocuğunuzun ruhsal bozukluklar yaşamasına engel olmak �ç�n, kend�n�zde b�r depresyondan ya da başka b�r
bunalımdan şüphelen�yorsanız vak�t kaybetmeden yardım almalısınız. Kend� sağlığınızın �y� olduğundan em�n
olmalısınız k� çocuğunuzun sağlığı üzer�nde olumsuz b�r etk�n�z olmasın.
Çocuğunuzun s�ze karşı olan as�l�kler� olarak tanımlayab�leceğ�m�z davranışları aslında dünyasında kend�ne
yer arayışını ve otor�te kurmaya çalışıyor oluşunu göster�r. Bu davranışlarını �ler� b�r sev�yeye ulaşmadığı
sürece hoş karşılamalı ve �ht�yacı olduğunda yanında olduğunuzu h�ssett�rerek desteklemel�s�n�z.
S�z mükemmel değ�ls�n�z, çocuğunuz da mükemmel olmayacak. Bu nedenle olab�leceğ�n�z�n en �y�s�yle
b�rb�r�n�z� kabullenmen�z ve sevmen�z her şey�n daha güzel olmasını sağlayacaktır. Çocuğunuzun s�zden en
başından ber� �sted�ğ� temel şeyler sevg� ve güvend�r, bunları doğru şek�lde ona aktardığınızda aranızdak�
�l�şk� zamanla mükemmele en yakın hal�ne kavuşacaktır.

Her anne ve her baba şüphes�z çocuğu �ç�n en doğru olanı �ster. Onun en �y� şartlarda gel�şmes� ve büyümes� �ç�n
el�nden gelen�n en �y�s�n� yapmak �ç�n çabalarlar. Pek� bu �y� ve doğru kavramları nasıl bel�rlen�yor?

Ebeveynler çocuklarını büyütürken geçm�şe dönerek keşke dememek �ç�n, çocuklarında görmek �sted�kler� şeyler�
öncel�kle kend�ler� yapıyor olmalı.

C�vc�v�n�z�n yumurtasını kırması kend� başına yapacağı b�r şey, buna müdahale etmemel�, onu germemel�s�n�z. S�z
yumurtasından çıkıp gözler�n� açtığında ona sonsuz sevg�n�z� ver�p, her zaman güveneb�leceğ� ebeveynler
olmakla �lg�lenmel�s�n�z. Bu güven ortamını da en �y� çocuğunuzu tanıyıp, onun k�ş�l�ğ�ne uygun davranarak
sağlayab�l�rs�n�z.

Uzmanlar d�yor k� . . .

Alıntı: yarat�c�ebeveyn.com



Yet�şen her yen� kuşakla b�rl�kte, onları yet�şt�ren anne-babalardan da beklent�ler
artıyor. Toplumun gel�şmes� �ç�n öncel�kle a�lede demokrat�k b�r yapı kurulması şart.
Bunun yolu da, anne ve babaların geçm�şten gelen korku kültürü kalıplarından
kurtulmaları ve onur eş�tl�ğ�ne �nanan sağlıklı gel�şm�ş b�reyler yet�şt�rmeler�...

Gel�şt�ren Anne-Baba olmak �ç�n kend�m�z� ve çocuğumuzu tanımamız,
beklent�ler�m�z�, n�yet�m�z� keşfetmem�z; değerler�m�z� ve a�le �l�şk�m�z� sağlıklı
tutmamız öneml�. B�len, anlayan, seven gözlerle yaşama bakmak kend� el�m�zde…

Güler yüzlü, sak�n, güvenen, hayata, a�les�ne şükür duygusu �ç�nde bakan b�r anne, b�r
baba olmak çocuklarımıza vereb�leceğ�m�z en büyük armağandır. Çocuklar böyle
b�r armağanı hak ed�yorlar. Çocuğunuz b�r kez çocukluk yaşayacak; bu dönem�
onunla doya doya yaşayın.

K�tap Öner�ler�

Felsefe eğ�tmen� Özge Özdem�r’�n 9-12 yaş arası çocuklarla yürüttüğü ‘Çocuklar �ç�n
Felsefe’ atölyeler�ndek� tartışmalardan yola çıkarak kaleme aldığı her k�tap,
çocuklara �lg�yle okuyacakları b�r met�n sunarak felsefey� ve eleşt�rel düşünmey�
hayata katıyor. Özdem�r bu kez a�leler ve öğretmenler �ç�n b�r kaynak k�tap sunuyor. 

"Öğretmenler ve ebeveynler �ç�n felsefe uygulamaları �çeren k�tabım yayınlandı.
İlkokul Hayat B�lg�s� ve Sosyal B�lg�ler dersler�yle bütünleşt�r�lm�ş soruşturma temell�
öğrenme �ç�n b�r kaynak..." Dr. Özge Özdem�r

Eğ�t�mc� yazarın 'Çocuklar �ç�n felsefe' k�tap ser�s�n� çocuklarınız �ç�n önemle tavs�ye
eder�z.
 

Bu k�tapta; her çocuğa ve ergene �ht�yacı ölçüsünde b�lg� ve becer� kazandırmayı
amaçlayan, çocuklara yapıştırılan et�ketlerden z�yade onların k�m olduklarıyla
�lg�lenen öğretmenler, okul ps�kologları, danışmanlar ve rehberl�k serv�s� uzmanları,
sınıftak� �şler�n� kolaylaştırıcı b�lg� ve yöntemler� bulacaklar.
Anne ve babalar �se öğretmenler�n çocuklarıyla �l�şk�ler�n� kuvvetlend�rmeye
yarayab�lecek b�lg�ler�, ev ortamında çocuklarının gel�ş�m�n� desteklemek �ç�n
kullanılab�lecek öğrenme ve davranış �lkeler�n� öğrenecekler.

Yer�nde duramayan, sabırsız, hareketl�, dalgın, d�kkat� dağınık çocuk…
B�r çocuk ps�k�yatrından d�kkat eks�kl�ğ� h�perakt�v�te bozukluğu (DEHB) tanısı alsın
almasın, öğretmenler�n ve anne babaların ulaşmakta, �l�şk� kurmakta, öğretmekte
zorlandıkları çocuklara, çoğunlukla ve kısaca “h�perakt�f” den�yor.
Pek� ama gerçekte DEHB tanısı nasıl konur?
Tanı konduktan sonrak� �lk adımlar nelerd�r?
D�kkat� dağınık, dalgın, sabırsız, h�perakt�f çocuklar okul hayatında ne tür zorluklar
yaşarlar? G�r�ş sınavları, toplumsal hayat, başarı, dostluk, bey�n gel�ş�m�... DEHB’de
nasıl gerçekleş�r?
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