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29  EKİM  CUMHURİYET  BAYRAMIMIZ  

KUTLU  OLSUN !  
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CUMHURİYET BAYRAMI HEYECANI

EKO-OKULLAR PROJESİ

YENİ NORMALDE ORYANTASYON DÖNEMİ

EVRENİ ANLAMAYA ÇALIŞMAK



Sevg�l� Vel�ler�m,

Yüz yüze okullarımızda olmanın güzell�ğ�yle selamladık bu eylülü ve
ek�m�. Mutluyuz ama tab�� k� çok da d�kkatl�y�z. Görünen o k� yen�
normal�m�z Cov�d 19 ve b�z bu salgınla yaşamayı öğrenmel�y�z. Her
şeye rağmen ek�m ayının �lk günler�nden �t�baren tab�� k� Cumhur�yet
Bayramı sev�nc� de sardı hep�m�z�. 

B�r yandan bayram hazırlıkları devam ederken b�r yandan da
okulumuzdak� h�jyen çalışmaları en üst sev�yeye taşındı.
Öğrenc�ler�m�z� mümkün olduğunca açık havada tutuyoruz. Bu
süreçte en öneml� şey a�leler�n de tam korunmaya d�kkat etmes� ve
kuvvetl� �let�ş�m. En ufak b�r tereddütte gereken önlemler� alıyor ve
tüm gücümüzle kes�nt�ye uğratmadan eğ�t�m sürec�m�ze devam
ed�yoruz. Her senaryoda hayl� güçlü ve çev�k b�r hale geld�ğ�m�z�
görüyorsunuz; uzaktan, yüz yüze ya da zamanın koşullarına uygun
b�ç�mde h�br�t... Heps� Pakkan Okulları açısından üstüne hassas�yetle
çalışılmış programlara sah�p. Bu nedenle çocuklarımızın akadem�k
gel�ş�m� �ç�n artık end�şelenmed�ğ�n�z� b�l�yorum. Onların sosyal ve
duygusal gel�ş�m� açısından bakarsak, büyük b�r atılım yapıp okulları
açtık ama açık kalması �ç�n de büyük çaba sarf etmel�y�z kuşkusuz.

Okulumuzda her geçen gün yepyen� oyun alanları kuruyor,
öğrenc�ler�m�z �ç�n yen� keş�f mekanları yaratmaya çabalıyoruz.  B�r
yandan da İstanbul genel�nde yaşanan serv�s sorununa okul olarak
kalıcı b�r çözüm üretme yoluna g�rd�k. Y�ne her zamank� g�b� bu
hamlem�zde de b�ze olan �nancınıza ve kurduğumuz güçlü �ş b�rl�ğ�ne
güven�yoruz. Gel�şmelerle �lg�l� sürekl� s�zler� b�lg�lend�rmeye devam
edeceğ�z. 

Eylül, ek�m yarı sıcak yarı soğuk... Hayat yarı tatlı yarı acı... B�r
çocuğu büyütmek yarı key�fl� yarı zor... Ancak �ç�m�zdek� umut her
zaman çok değerl�. 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramımız hep�m�ze kutlu
olsun.

Sağlıkla kalın. Sevg�ler�mle...

KURUCU
Yasem�n PAKKAN

 
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL MÜDÜRÜ

Müge SELÇUK
 

ORTAOKUL MÜDÜRÜ
Uğur GÜLCÜ

BU SAYIDA
NELER VAR?

YASEMİN PAKKAN
Kurucu Öğretmen�m�zden...
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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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Yaşasın Cumhur�yet!

29 Ek�m

Cumhur�yet özgürlüktür! 
Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk �le b�rl�kte büyük
Türk ulusunun emeğ�
Türk�ye Cumhur�yet�'n�n
98. kuruluş yıl dönümünü
büyük heyecan ve gururla
yaşadık. En büyük
bayramımız hep�m�ze
kutlu olsun!



29 Ek�m
Cumhur�yet Bayramı
Kutlu Olsun!



Ana Sınıfımızdan . . .

Evet evet; eller�m�z, masalarımız traş köpüğü gördüğünüz g�b�. Ve y�ne
evet, gördüğünüz g�b� çoookkkkk eğlend�k!

B�z traş köpüğünü kullanarak yapı-�nşa oyunları oynadık bu ay. Çeş�tl�
şek�ller yapmaya çalışarak koord�nasyon, sınıf �ç� �l�şk� kurma, yaratıcılık
ve ek�p olab�lme becer�ler�m�z� gel�şt�rd�k.

Çalışsın eller, parmaklar…



Uluslararası Günler

Uluslararası öğretmenler�m�z�n
l�derl�ğ�nde, dünyanın bambaşka 
 yerler�ndek� bayramları da yaşar ve
öğren�r oluyoruz. İşte b�z�m cadılar... :)



B�z�m Cadılar . . .



İlkokulumuzdan . . .

2 ve 3. sınıftak�
öğrenc�ler�m�z
laboratuvar saat�nde
soğan zarıyla b�tk�
hücres�n� keşfederken
m�kroskop ned�r, çalışma
prens�b� nasıldır
sorularına cevap buldu.
Çocuklarımız �ç�n
laboratuvarlar yaşayarak
öğrenme yer� elbet. 

3. sınıfımızdak� öğrenc�ler�m�z
yaptıkları ç�çekten saatlerle
İng�l�zce olarak zamanı �fade
etmey� öğren�yor. B�r yandan
yaşamın planlayıcısı olmayı b�r
yandan da hayatın �ç�nde
yabancı d�l kullanmayı
deney�ml�yorlar.
#PakkanEngl�shAl�ve



Okulda Seç�m Zamanı

Cumhur�yet demokras�,
demokras� özgürlük demek.
Demokras�n�n en öneml�
süreçler�nden b�r�yse seçme ve
seç�lme hakkı şüphes�z.
Öğrenc�ler�m�z bu hakkı
demokrat�k okul ortamında
güvenle kullandılar. 



Okulda Seç�m Zamanı

İşte �lk ve orta okulumuzun
seç�mle gelen başkanları:
Hasan Efe Özcan, 
Ömer Sarp İnc�ler, 
Y�ğ�t Akar, 
Özgür Den�z.

Bu seç�mlere katılan, oy
�steyen, oy veren, sonucu
alkışlayan bütün
öğrenc�ler�m�z� ve onları
tems�l eden
başkanlarımızı kutlarız. 



Eko- Okullar Projes� kapsamında hedefler�m�z:
- Çevreye duyarlı b�reyler yet�şt�rmek
- Küresel sorunlar hakkında b�lg� ed�nmek ve çözüm
üretmek
- Ger� dönüşüm ve atıkların çevreye verd�ğ� zararları
m�n�mum düzeye �nd�rmek
- Grup çalışması d�s�pl�n�n� oluşturmak
- Avrupa ülkeler�ndek� okullar �le projeler gel�şt�rmek
- B�z olma b�l�nc�n� kazandırmak
- Gelecek nes�llere yaşanılab�l�r b�r çevre bırakmak
- Öğrenc�ler�m�z�n sosyal proje sorumluluğu
kazanmasını sağlamak
- Üstlen�len sorumluluğun sürekl�l�ğ� �ç�n d�s�pl�n
oluşturmak

Okulumuzdan Haberler

Ülkem�zde ve dünyada son
dönemlerde yaşanmakta olan �kl�m
kr�z�, çevre k�rl�l�ğ� g�b� küresel
sorunlar b�z�m de gündem�m�z�n �lk
sıralarında yer alıyor.

Bu sorunlara, öğrenc�ler�m�zle �ş
b�rl�ğ� �ç�nde �lerleyerek çözüm
oluşturma, farkındalık yaratma ve
gerekl� önlemler� alma amacıyla bu
yıl �t�bar�yle Pakkan Okulları olarak
Türk�ye genel�nde pek çok okulun
�şt�rak ett�ğ� Eko-Okullar Projes�’nde
yer alacağız.

Biz deBiz de

"Eko-Okul" oluyoruz!"Eko-Okul" oluyoruz!



Bu projeyle öğrenc�m�z çevre b�l�nc�n� sınıfından okuluna, okulundan a�les�ne, a�les�nden çevres�ne, çevres�nden
tüm dünyaya aktaracak. Dünya vatandaşı olma yolunda atacakları bu adımla doğaya duyarlı, toplumsal
b�l�nc� gel�şm�ş ve sorumluluk sah�b� b�reyler olarak yet�şecekler.

Bu proje �ç�n grup çalışmalarının önem� çok büyük. Bu nedenle �lk adım olarak Pakkan Ortaokulu Eko-Okul
Proje Koord�natörler� �le Eko-Okul T�m’� oluşturuyoruz. T�m üyeler� gönüllü öğrenc�ler ve her branştan b�r
öğretmenden oluşacak.

B�z de Pakkan Okulları olarak, başta Eko-Okul Proje Koord�natörler�m�z; Fen B�l�mler� Öğretmen�m�z Özge
İLBANTEKİN ve Sosyal B�lg�ler Öğretmen�m�z Arzu BURUK eşl�ğ�nde Eko-Okul T�m üyeler�m�z�n de katkılarıyla
hedef�m�ze ulaşmak �ç�n  tüm hızımızla çalışmalara devam ed�yor olacağız.

Okul hedef�m�z, �k� yıl sonunda Çevre Dostu Okul unvanına ulaşıp "Yeş�l Bayrak" sah�b� olmak. 

Bu amaç �ç�n �lk konumuz “Ger� Dönüşüm ve Atıklar”. Bu başlık altında 2021- 2022 eğ�t�m ve öğret�m yılında
çeş�tl� projeler, tasarımlar ve ürünler oluşturacağız.

Hem okulumuzda hem de evde öğrenc�m�zle b�rl�kte yapılacak bu çalışmalarda s�z değerl� vel�ler�m�z�n b�ze
eşl�k etmes�n� gönülden �st�yoruz.

Hep el ele...

Okulumuzdan Haberler



Ortaokulumuzdan . . .

5. sınıftak� öğrenc�ler�m�z Fen B�l�mler�
ders�n�n Dünya, Güneş, Ay ün�tes�
kapsamında Güneş’�n daha önce

b�lmed�kler� ancak ön değerlend�rme
sonucu öğrend�kler� b�r özell�ğ�yle �lg�l�

slogan hazırlıyor.
 
 
 
 

7. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle yaptığımız
evren modeller� serg�m�z de çok

etk�ley�c�yd�. 



Sonunda öğrenc�ler�m�ze kavuştuk! Öğrenc�ler�m�z�n de yüz yüze eğ�t�m� ne kadar özled�kler�n� ve heyecanlı
olduklarını görüyoruz. Bazen bu heyecan duygusunun mutluluk ve kaygı temell� olab�leceğ�n�n de farkındayız.
Alışık olmadığımız b�r süreçten geç�yor olmak hep�m�z� b�r parça kaygılandırsa da bu sürec� nasıl en �y� şek�lde
yöneteb�l�r�z, öğrenc�ler�m�z�n bu alışma sürec�n� nasıl daha key�fl� ve ver�ml� hale get�reb�l�r�z sorularının
cevaplarını araştırıyoruz.
 
Öncel�kle her öğrenc�n�n b�reysel farklılıklarını ve �ht�yaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmey�
önems�yoruz. Uzaktan eğ�t�m sürec�n�n öğrenc�ler�m�z üzer�nde nasıl etk�ler yarattığını gözleml�yoruz. Her
öğrenc�de bu etk�ler�n farklı olab�leceğ�n�n farkındayız. Her öğrenc�m�z�n sosyal, duygusal ve akadem�k olarak
bu süreçten olumsuz etk�lend�ğ�n� söylemek doğru olmaz. Örneğ�n, bu süreç bazı öğrenc�ler�m�z �ç�n (sağlıklı) a�le
ortamında daha fazla vak�t geç�rmek, kend� başına kalab�lmek, organ�ze olab�lmek ve uzaktan eğ�t�m
ortamında daha �y� odaklanab�lmek g�b� olumlu etk�ler de yaratmış olab�l�r. B�z�m temel amacımız öncel�kle
öğrenc�ler�m�z�n �ht�yaçlarını bel�rley�p onları bu yen� düzene adapte olurken desteklemek olmalı.

Okulların açılmasıyla b�rl�kte özell�kle 5, 6 ve 7. sınıftak� öğrenc�ler�m�z�n sosyalleşmey� ne kadar özled�kler�n�
gözleml�yoruz. Sosyal duygusal gel�ş�m �ç�n f�z�ksel yakınlık o kadar öneml� k�! Dışa dönük ve b�rb�r�yle sağlıklı
�let�ş�m kuran a�le yapısına sah�p olan b�r çocuğun, sosyal-duygusal gel�ş�m� bu süreçten daha az olumsuz
etk�lenm�ş olab�l�r belk� de. Fakat kend�n� �fade etmekte zorlanan ev ortamında yeterl� �lg� ve paylaşım ortamı
bulamayan çocukların sosyal-duygusal gel�ş�m�n�n daha fazla desteklenmes� gerekt�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. 8. sınıftak�
öğrenc�ler�m�ze baktığımızda duygusal olgunluklarının ve sorumluluk b�l�nc�n�n daha yüksek olduğunu fark
ed�yoruz. Pandem� sürec�nden herkes aynı derecede etk�lenmed�ğ� g�b� öğrenc�lerde de bu farklılıkları
gözleml�yor, her b�r�n� b�reysel olarak değerlend�r�yoruz.

Pakkan Okulları Rehberl�k ve Ps�koloj�k B�r�m� olarak öncel�kl� amacımız, sosyal-duygusal gel�ş�me daha fazla
�ht�yaç duyan öğrenc�ler�m�z� kısa sürede tesp�t ed�p önley�c� ve gel�ş�msel çalışmalar yapmak. B�z tesp�tler�m�z�
öğrenc�ler�m�z�n davranışlarını, oyunlarını, sınıf �ç�ndek� durumlarını gözlemley�p b�reysel görüşmeler yaparak
öğretmenler�m�zden ve s�z değerl� vel�ler�m�zden ger� b�ld�r�m alarak yapıyoruz. Bu sürec� en �y� ebeveynler�m�zle
etk�l� �let�ş�m kurarak sağlayab�l�r�z. 

Pandem� önces�nde de okul-ebeveyn �let�ş�m� çok öneml�yd�. Pandem�yle b�rl�kle okul-ebeveyn etk�leş�m� arttı ve
s�zler öğrenme sürec�nde çocuklarınıza çokça destek oldunuz. Yen� normal sürece geç�şte de desteğ�n�z�
h�ssedecekler�ne em�n�z. Öğrenc�ler�m�z�n hem okul hem de ev düzenler� b�r anda değ�şm�ş oldu. Alışma
sürec�nde zaman zaman bocaladıklarını, farklı davranışlar serg�led�kler�n� göreb�l�rs�n�z. Hemen kaygıya
kapılmayın! Rehber ve Ps�koloj�k Danışmanınız olarak ben ve tüm öğretmenler�m�z s�zlerle �ş b�rl�ğ� yapmaya ve
�let�ş�m� kurmaya hazırız. Öğrenc�ler�m�z�n hem okul hem de ev ortamında �lg� ve empat�k yaklaşıma �ht�yaç
duyduklarını unutmamalıyız!

Uzmanlar d�yor k� . . .

Zehra Üzümlü
Rehber ve Ps�koloj�k Danışman



İnsanoğlunun  gökyüzü �le �l�şk�s� değ�şkend�r. K�m�ler� Ay'ın den�zdek� yansımasıyla, k�m� b�r göktaşının atmosfere
g�rmes� esnasında (halk arasında yıldız kayması olarak b�l�nen) tuttuğu d�lekle, k�m�ler� dolunayda veya güneş�
batırırken yaptığı r�tüelle ya da benzer� b�rçok �nsanî akt�v�teyle b�r bağ kurar gökyüzüyle. K�m�s� astroloj�k
olarak bakar gökyüzüne, k�m�s� de b�l�msel yan� astronom�k ver�ler üzer�nden değerlend�r�r gökyüzünü.

Çocukken gece yattığımda, uykuya geçmeden önce, nerede olduğumuzu düşünürdüm; ev�mdeyd�m evet ama…
Başka türlüydü merakım; Türk�ye, Avrupa, Dünya derken ölçeğ� büyüterek dünya dışına yolculuğa çıkardım. Ay,
gezegenler, güneş s�stem� falan devam ederd�m. Güneş'�n Samanyolu galaks�s�nde olduğunu epey sonra
öğrend�m.

Ortaokul çağlarımda; Samanyolu galaks�s�n�n Or�on kolunda cüce b�r yıldız olan Güneş'�n etrafında dönen 3.
gezegende olduğumuzu �drak ed�nce büyük b�r dehşet ve b�raz da hayal kırıklığı yaşamıştım. Oysa k� �nsan
olarak ne kadar özeld�k, Dünya ne kadar kocamandı. Bu kadar küçük olmayı �ç�me s�nd�remem�şt�m. Üstel�k
Samanyolu da b�r  galaks� kümes�n�n üyes�yd�,  yan� bu galaks� kümes�n�n 50 c�varında üyes� daha vardı. Ölçek
g�tg�de zorlaşıyordu. Yan� artık hafızamın, b�l�nc�m�n alamayacağı kadar büyük b�r ölçeğ� anlamaya ve
anlamlandırmaya çalışıyordum. Üstel�k bunu yaparken doğru kılavuzlarım da yoktu; derslerde üstünkörü anlatılan
Güneş s�stem� konusu �le �lg�l� bas�t sorularıma b�le cevap bulamadığım b�r eğ�t�m s�stem�n�n �ç�nde farklı
odaklarımız vardı ve sadece onlara yoğunlaşmalıydık.

Astronom�n�n, �nsanın �lk çağlardan ber� en merak ett�ğ� ve hayatını sürdürmek �ç�n tutunduğu temel b�l�mlerden
b�r� olduğunu öğrend�m zaman �ç�nde. İnsanlar, yaptıkları gözlemler �le yönler�n� bulmuşlar, göç etm�şler,
barınmışlar, ek�m d�k�m faal�yetler�n� gel�şt�rm�şler ve daha n�celer�… K�m� zaman güneş tutulmalarında kararan
hava �le korkuya kapılmış, k�m� zaman Ay'ın etk�s� �le yükselen suların sebeb�n� anlamış ve bu doğrultuda önlem
almışlar. İşte tüm bu süreçler b�l�msel düşüncen�n temeller�n� oluşturmuş b�r yandan da. 

Her sabah doğan Güneş, Dünya'nın etrafında n�zam� olarak dönen Ay, bell� dönemlerde döngüsel olarak
gökyüzünde görünen takımyıldızlar… Bunların heps�n�n muntazam b�r s�stemle çalıştığına tanık oluyoruz. Uzay
çalışmaları b�r �nsan ömrüne sığamayacak sürelerded�r, yüzyıllardır sürüyor ve sürmeye devam edecek. Uzayı
sadece uzaklık, gen�şl�k kavramlarıyla algılayarak sınırlandırmamak gerek�r. Gök c�s�mler�n �ç yapıları, k�myasal
yapıları, gen�ş ölçekte evren�n yapısı, karadel�kler, süpernovalar, nebulalar ve daha neler neler var hep�m�z�n
merakını çeken.

Gökyüzüne �l�şk�n b�l�msel yaklaşım, hem b�lg�y� nes�lden nes�le aktarım b�ç�m�n�, hem de b�lg� ed�nme yöntemler�n�
anlamak ve aktarmak açısından çok öneml�d�r. Her gün yen� b�r şeyler öğreneceğ�m�z çok çeş�tl� ve renkl�
b�lg�ler ed�neb�leceğ�m�z kocaman b�r laboratuvardır uzay; üstel�k b�r alet olmaksızın, çıplak gözle b�le
yapab�leceğ�m�z türden b�r laboratuvar.

1999'da B�rleşm�ş M�lletler tarafından kabul ed�len ve her yıl 4-10 Ek�m tar�hler�nde kutlanan Dünya Uzay
Haftası, �nsanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan �k� olaya �şaret eder. Bunlardan �lk� 4 Ek�m
1957'de Dünyanın �lk yapay uydusu Sputn�k 1'�n uzaya fırlatılması ve böylece uzay keşf�n�n yollarının açılması,
�k�nc�s� �se 10 Ek�m 1967'de kısa adı Uzay Antlaşması olarak b�l�nen Ay ve Gök c�s�mler�n� dah�l Uzayın keşf� ve
kullanımı �ç�n Devletler�n faal�yetler�n� düzenleyen �lkeler antlaşmasının yürürlüğe g�rmes�d�r. Bu hafta �le; �ç�nde
bulunduğumuz evrene �l�şk�n farkındalığın sadece bel�rl� k�ş�ler�n, kurumların ya da devletler�n değ�l, tüm Dünya
vatandaşlarının sorumluluğunda olduğunun altı ç�z�lm�şt�r.

Vel�ler�m�zden



Dünyadak� kaynakların g�tg�de azaldığı, Dünyamıza
sah�p çıkma b�l�nc�m�z� gel�şt�rmem�z gereken bu
günlerde, �ç�nde bulunduğumuz evren� anlama ve
evrendek� konumumuzu kavrama çabamızın önem� de
daha çok ortaya çıkıyor.; Bu bağlamda uzayı
anlamaya çalışma ve yorumlama çabası, gelecek
nes�llerde (çocuklarımızda) hem b�l�msel düşüncen�n �lk
temeller�n� atmak, onların evrendek� konumunu
kavrama/anlamlandırmaları açısından çok değerl�
görünür.

Evren� Anlamaya Çalışmak

M. Eray ATAY
Astronom

Öğretmenler�m�ze yönel�k gerçekleşt�rd�ğ�m�z Meslek� Gel�ş�m Programımızın b�r bölümünü de alanında uzman
k�ş�lerle buluşmak oluşturuyor. Bu ayk� konuklarımız Uzman Pedagog Hal�de Karaarslan ve Marsık Drama Okulunun
Kurucusu Üm�t Karaarslan oldu.
 
Uzman Pedagog Hal�de Karaarslan �le çevr�m �ç� buluşan öğretmenler�m�z �let�ş�m�n etk�s� ve önem� üzer�ne
karşılıklı paylaşımlarda bulundu.
 
Marsık Drama Okulu’nun Kurucusu Üm�t Karaarslan �se uzun yıllardır okul önces�nden 8. sınıftak� öğrenc�lere kadar
tüm yaş gruplarında drama çalışmalarını yürütüyor. 

Uzmanlarımız bu key�fl� buluşmada Yaratıcı Dramanın Eğ�t�mdek� Etk�s� �le �lg�l� paylaşımlarda bulundular,
öğretmenler�m�ze �lham oldular.

Öğretmenler�m�z �ç�n . . . 

Okulumuz b�r çok konuda olduğu g�b�, bu konuda da v�zyonu �le, önümüzdek� süreçte; öğrenc�,
öğretmen, vel�ler� �le Astronom� konusunda b�l�nç ve farkındalığı arttıracak projeler ortaya koyarak b�r
yıldız g�b� parlayacağının �şaretler�n� ver�yor. Har�ka b�r haber değ�l m�?
B�l�m�n ışığı hep üzer�m�zde olsun.



Bu �k� ay yaptığımız canlı yayınlarda y�ne eğ�t�m gündem�ne a�t bazı başlıkları ekrana taşıdık ve sorularınızı
cevapladık. Son günler�n öneml� markası hal�ne gelen #PakkanL�ve'lar eylül ve ek�m ayında da y�ne
dopdoluydu. 

#PakkanL�ve

Çocuk sah�b� olmak, herkes�n harcıdır, ama çocuk yet�şt�rmek öğren�lerek, tecrübeyle
ed�len b�r sanattır. Çocuklarını ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı yet�şt�rmek, onlara
gelecekte karşılaşacakları güçlükler� yeneb�lecek, sağlam b�r k�ş�l�k kazandırmak
kaygısında olan bütün ana-babalara ve �ler�de çocuk sah�b� olacak a�lelere bu k�tabı
salık ver�r�z. 

Bu gidişe “dur” diyemezsek, devasa bir felaket yaşayacağımız muhakkak. Doğanın parçası
olduğumuzu bilmedikçe ve doğaya inanmadığımız sürece felaketlerden kurtuluş yolu bizim için
yok.“Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağımızı” henüz bilmediğimiz bu günlerde, doğayla
kavga eden değil, ondan öğrenen ve ona saygı duyan bir yaklaşım tarzı benimseyebiliriz.
Doğanın sürdürülebilir, yenilebilir, zararsız ve temiz teknolojileri yaratma fırsatı verecek müthiş
bir potansiyeli var. O halde, neden sürdürülebilir bir ekonomik model için 3.8 milyar yıldır test
edilmiş ve onaylanmış bir işleyişe sahip olan doğadan ilham almıyoruz? Gözümüzün önündeki
evrimin marifetlerinden neden faydalanmıyoruz? Siz de hızlı trenin burnunun neden sivri,
uçakların kanatlarının neden kıvrık ve teleskopların yapımında neden arı kovanlarının örnek
alındığını merak ediyor musunuz?O zaman 'Doğanın İnovasyonu' sizi bekliyor...

Topraklarımızı, suyumuzu ve atmosfer�m�z� hep beraber dev b�r atık havuzuna çev�rd�k. Ortalığı o kadar çok plast�ğe
boğduk k�, ölmüş martıların ya da bal�naların m�deler�nden plast�k atıkların çıkıyor olması nedense şaşırtmıyor b�z�.
Yarattığımız çevre k�rl�l�ğ�, küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve d�ğer çevresel etk�ler neden�yle dünyanın artık kend�n�
yen�leyeb�lmes� pek mümkün değ�l. 

K�tap Öner�ler�



@PakkanOkullar� pakkanokullar�.k12.tr �nfo@pakkanokullar�.k12.tr
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