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TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Bu bültende yayınlanan her türlü görüntü,
yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve
her tür fikri mülkiyet hakkı Pakkan
Okulları’na aittir. Yalnızca sahipleri
tarafından
ve
sahiplerinin
izniyle
kullanılabilir
ve
telif
hakları
kapsamındadır. İçerik herhangi bir şekilde
asla izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde
değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç
verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz.
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Yüz yüze okullarımızda olmanın güzelliğiyle selamladık bu eylülü ve
ekimi. Mutluyuz ama tabii ki çok da dikkatliyiz. Görünen o ki yeni
normalimiz Covid 19 ve biz bu salgınla yaşamayı öğrenmeliyiz. Her
şeye rağmen ekim ayının ilk günlerinden itibaren tabii ki Cumhuriyet
Bayramı sevinci de sardı hepimizi.
Bir yandan bayram hazırlıkları devam ederken bir yandan da
okulumuzdaki hijyen çalışmaları en üst seviyeye taşındı.
Öğrencilerimizi mümkün olduğunca açık havada tutuyoruz. Bu
süreçte en önemli şey ailelerin de tam korunmaya dikkat etmesi ve
kuvvetli iletişim. En ufak bir tereddütte gereken önlemleri alıyor ve
tüm gücümüzle kesintiye uğratmadan eğitim sürecimize devam
ediyoruz. Her senaryoda hayli güçlü ve çevik bir hale geldiğimizi
görüyorsunuz; uzaktan, yüz yüze ya da zamanın koşullarına uygun
biçimde hibrit... Hepsi Pakkan Okulları açısından üstüne hassasiyetle
çalışılmış programlara sahip. Bu nedenle çocuklarımızın akademik
gelişimi için artık endişelenmediğinizi biliyorum. Onların sosyal ve
duygusal gelişimi açısından bakarsak, büyük bir atılım yapıp okulları
açtık ama açık kalması için de büyük çaba sarf etmeliyiz kuşkusuz.
Okulumuzda her geçen gün yepyeni oyun alanları kuruyor,
öğrencilerimiz için yeni keşif mekanları yaratmaya çabalıyoruz. Bir
yandan da İstanbul genelinde yaşanan servis sorununa okul olarak
kalıcı bir çözüm üretme yoluna girdik. Yine her zamanki gibi bu
hamlemizde de bize olan inancınıza ve kurduğumuz güçlü iş birliğine
güveniyoruz. Gelişmelerle ilgili sürekli sizleri bilgilendirmeye devam
edeceğiz.
Eylül, ekim yarı sıcak yarı soğuk... Hayat yarı tatlı yarı acı... Bir
çocuğu büyütmek yarı keyifli yarı zor... Ancak içimizdeki umut her
zaman çok değerli. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu
olsun.
Sağlıkla kalın. Sevgilerimle...

Yaşasın Cumhuriyet!

29 Ekim

Cumhuriyet özgürlüktür!
Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk ile birlikte büyük
Türk ulusunun emeği
Türkiye Cumhuriyeti'nin
98. kuruluş yıl dönümünü
büyük heyecan ve gururla
yaşadık. En büyük
bayramımız hepimize
kutlu olsun!

29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Kutlu Olsun!

Ana Sınıfımızdan...

Evet evet; ellerimiz, masalarımız traş köpüğü gördüğünüz gibi. Ve yine
evet, gördüğünüz gibi çoookkkkk eğlendik!
Biz traş köpüğünü kullanarak yapı-inşa oyunları oynadık bu ay. Çeşitli
şekiller yapmaya çalışarak koordinasyon, sınıf içi ilişki kurma, yaratıcılık
ve ekip olabilme becerilerimizi geliştirdik.
Çalışsın eller, parmaklar…

Uluslararası Günler
Uluslararası öğretmenlerimizin
liderliğinde, dünyanın bambaşka
yerlerindeki bayramları da yaşar ve
öğrenir oluyoruz. İşte bizim cadılar... :)

Bizim Cadılar...

İlkokulumuzdan...

2 ve 3. sınıftaki
öğrencilerimiz
laboratuvar saatinde
soğan zarıyla bitki
hücresini keşfederken
mikroskop nedir, çalışma
prensibi nasıldır
sorularına cevap buldu.
Çocuklarımız için
laboratuvarlar yaşayarak
öğrenme yeri elbet.

3. sınıfımızdaki öğrencilerimiz
yaptıkları çiçekten saatlerle
İngilizce olarak zamanı ifade
etmeyi öğreniyor. Bir yandan
yaşamın planlayıcısı olmayı bir
yandan da hayatın içinde
yabancı dil kullanmayı
deneyimliyorlar.
#PakkanEnglishAlive

Okulda Seçim Zamanı

Cumhuriyet demokrasi,
demokrasi özgürlük demek.
Demokrasinin en önemli
süreçlerinden biriyse seçme ve
seçilme hakkı şüphesiz.
Öğrencilerimiz bu hakkı
demokratik okul ortamında
güvenle kullandılar.

Okulda Seçim Zamanı

İşte ilk ve orta okulumuzun
seçimle gelen başkanları:
Hasan Efe Özcan,
Ömer Sarp İnciler,
Yiğit Akar,
Özgür Deniz.
Bu seçimlere katılan, oy
isteyen, oy veren, sonucu
alkışlayan bütün
öğrencilerimizi ve onları
temsil eden
başkanlarımızı kutlarız.

Okulumuzdan Haberler

Biz de
"Eko-Okul" oluyoruz!
Ülkemizde ve dünyada son
dönemlerde yaşanmakta olan iklim
krizi, çevre kirliliği gibi küresel
sorunlar bizim de gündemimizin ilk
sıralarında yer alıyor.
Bu sorunlara, öğrencilerimizle iş
birliği içinde ilerleyerek çözüm
oluşturma, farkındalık yaratma ve
gerekli önlemleri alma amacıyla bu
yıl itibariyle Pakkan Okulları olarak
Türkiye genelinde pek çok okulun
iştirak ettiği Eko-Okullar Projesi’nde
yer alacağız.
Eko- Okullar Projesi kapsamında hedeflerimiz:
- Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek
- Küresel sorunlar hakkında bilgi edinmek ve çözüm
üretmek
- Geri dönüşüm ve atıkların çevreye verdiği zararları
minimum düzeye indirmek
- Grup çalışması disiplinini oluşturmak
- Avrupa ülkelerindeki okullar ile projeler geliştirmek
- Biz olma bilincini kazandırmak
- Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak
- Öğrencilerimizin sosyal proje sorumluluğu
kazanmasını sağlamak
- Üstlenilen sorumluluğun sürekliliği için disiplin
oluşturmak

Okulumuzdan Haberler

Bu projeyle öğrencimiz çevre bilincini sınıfından okuluna, okulundan ailesine, ailesinden çevresine, çevresinden
tüm dünyaya aktaracak. Dünya vatandaşı olma yolunda atacakları bu adımla doğaya duyarlı, toplumsal
bilinci gelişmiş ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişecekler.
Bu proje için grup çalışmalarının önemi çok büyük. Bu nedenle ilk adım olarak Pakkan Ortaokulu Eko-Okul
Proje Koordinatörleri ile Eko-Okul Tim’i oluşturuyoruz. Tim üyeleri gönüllü öğrenciler ve her branştan bir
öğretmenden oluşacak.
Biz de Pakkan Okulları olarak, başta Eko-Okul Proje Koordinatörlerimiz; Fen Bilimleri Öğretmenimiz Özge
İLBANTEKİN ve Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Arzu BURUK eşliğinde Eko-Okul Tim üyelerimizin de katkılarıyla
hedefimize ulaşmak için tüm hızımızla çalışmalara devam ediyor olacağız.
Okul hedefimiz, iki yıl sonunda Çevre Dostu Okul unvanına ulaşıp "Yeşil Bayrak" sahibi olmak.
Bu amaç için ilk konumuz “Geri Dönüşüm ve Atıklar”. Bu başlık altında 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılında
çeşitli projeler, tasarımlar ve ürünler oluşturacağız.
Hem okulumuzda hem de evde öğrencimizle birlikte yapılacak bu çalışmalarda siz değerli velilerimizin bize
eşlik etmesini gönülden istiyoruz.
Hep el ele...

Ortaokulumuzdan...

5. sınıftaki öğrencilerimiz Fen Bilimleri
dersinin Dünya, Güneş, Ay ünitesi
kapsamında Güneş’in daha önce
bilmedikleri ancak ön değerlendirme
sonucu öğrendikleri bir özelliğiyle ilgili
slogan hazırlıyor.

7. sınıftaki öğrencilerimizle yaptığımız
evren modelleri sergimiz de çok
etkileyiciydi.

Uzmanlar diyor ki...

Zehra Üzümlü

Rehber ve Psikolojik Danışman

Sonunda öğrencilerimize kavuştuk! Öğrencilerimizin de yüz yüze eğitimi ne kadar özlediklerini ve heyecanlı
olduklarını görüyoruz. Bazen bu heyecan duygusunun mutluluk ve kaygı temelli olabileceğinin de farkındayız.
Alışık olmadığımız bir süreçten geçiyor olmak hepimizi bir parça kaygılandırsa da bu süreci nasıl en iyi şekilde
yönetebiliriz, öğrencilerimizin bu alışma sürecini nasıl daha keyifli ve verimli hale getirebiliriz sorularının
cevaplarını araştırıyoruz.
Öncelikle her öğrencinin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeyi
önemsiyoruz. Uzaktan eğitim sürecinin öğrencilerimiz üzerinde nasıl etkiler yarattığını gözlemliyoruz. Her
öğrencide bu etkilerin farklı olabileceğinin farkındayız. Her öğrencimizin sosyal, duygusal ve akademik olarak
bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylemek doğru olmaz. Örneğin, bu süreç bazı öğrencilerimiz için (sağlıklı) aile
ortamında daha fazla vakit geçirmek, kendi başına kalabilmek, organize olabilmek ve uzaktan eğitim
ortamında daha iyi odaklanabilmek gibi olumlu etkiler de yaratmış olabilir. Bizim temel amacımız öncelikle
öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyip onları bu yeni düzene adapte olurken desteklemek olmalı.
Okulların açılmasıyla birlikte özellikle 5, 6 ve 7. sınıftaki öğrencilerimizin sosyalleşmeyi ne kadar özlediklerini
gözlemliyoruz. Sosyal duygusal gelişim için fiziksel yakınlık o kadar önemli ki! Dışa dönük ve birbiriyle sağlıklı
iletişim kuran aile yapısına sahip olan bir çocuğun, sosyal-duygusal gelişimi bu süreçten daha az olumsuz
etkilenmiş olabilir belki de. Fakat kendini ifade etmekte zorlanan ev ortamında yeterli ilgi ve paylaşım ortamı
bulamayan çocukların sosyal-duygusal gelişiminin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 8. sınıftaki
öğrencilerimize baktığımızda duygusal olgunluklarının ve sorumluluk bilincinin daha yüksek olduğunu fark
ediyoruz. Pandemi sürecinden herkes aynı derecede etkilenmediği gibi öğrencilerde de bu farklılıkları
gözlemliyor, her birini bireysel olarak değerlendiriyoruz.
Pakkan Okulları Rehberlik ve Psikolojik Birimi olarak öncelikli amacımız, sosyal-duygusal gelişime daha fazla
ihtiyaç duyan öğrencilerimizi kısa sürede tespit edip önleyici ve gelişimsel çalışmalar yapmak. Biz tespitlerimizi
öğrencilerimizin davranışlarını, oyunlarını, sınıf içindeki durumlarını gözlemleyip bireysel görüşmeler yaparak
öğretmenlerimizden ve siz değerli velilerimizden geri bildirim alarak yapıyoruz. Bu süreci en iyi ebeveynlerimizle
etkili iletişim kurarak sağlayabiliriz.
Pandemi öncesinde de okul-ebeveyn iletişimi çok önemliydi. Pandemiyle birlikle okul-ebeveyn etkileşimi arttı ve
sizler öğrenme sürecinde çocuklarınıza çokça destek oldunuz. Yeni normal sürece geçişte de desteğinizi
hissedeceklerine eminiz. Öğrencilerimizin hem okul hem de ev düzenleri bir anda değişmiş oldu. Alışma
sürecinde zaman zaman bocaladıklarını, farklı davranışlar sergilediklerini görebilirsiniz. Hemen kaygıya
kapılmayın! Rehber ve Psikolojik Danışmanınız olarak ben ve tüm öğretmenlerimiz sizlerle iş birliği yapmaya ve
iletişimi kurmaya hazırız. Öğrencilerimizin hem okul hem de ev ortamında ilgi ve empatik yaklaşıma ihtiyaç
duyduklarını unutmamalıyız!

Velilerimizden

İnsanoğlunun gökyüzü ile ilişkisi değişkendir. Kimileri Ay'ın denizdeki yansımasıyla, kimi bir göktaşının atmosfere
girmesi esnasında (halk arasında yıldız kayması olarak bilinen) tuttuğu dilekle, kimileri dolunayda veya güneşi
batırırken yaptığı ritüelle ya da benzeri birçok insanî aktiviteyle bir bağ kurar gökyüzüyle. Kimisi astrolojik
olarak bakar gökyüzüne, kimisi de bilimsel yani astronomik veriler üzerinden değerlendirir gökyüzünü.
Çocukken gece yattığımda, uykuya geçmeden önce, nerede olduğumuzu düşünürdüm; evimdeydim evet ama…
Başka türlüydü merakım; Türkiye, Avrupa, Dünya derken ölçeği büyüterek dünya dışına yolculuğa çıkardım. Ay,
gezegenler, güneş sistemi falan devam ederdim. Güneş'in Samanyolu galaksisinde olduğunu epey sonra
öğrendim.
Ortaokul çağlarımda; Samanyolu galaksisinin Orion kolunda cüce bir yıldız olan Güneş'in etrafında dönen 3.
gezegende olduğumuzu idrak edince büyük bir dehşet ve biraz da hayal kırıklığı yaşamıştım. Oysa ki insan
olarak ne kadar özeldik, Dünya ne kadar kocamandı. Bu kadar küçük olmayı içime sindirememiştim. Üstelik
Samanyolu da bir galaksi kümesinin üyesiydi, yani bu galaksi kümesinin 50 civarında üyesi daha vardı. Ölçek
gitgide zorlaşıyordu. Yani artık hafızamın, bilincimin alamayacağı kadar büyük bir ölçeği anlamaya ve
anlamlandırmaya çalışıyordum. Üstelik bunu yaparken doğru kılavuzlarım da yoktu; derslerde üstünkörü anlatılan
Güneş sistemi konusu ile ilgili basit sorularıma bile cevap bulamadığım bir eğitim sisteminin içinde farklı
odaklarımız vardı ve sadece onlara yoğunlaşmalıydık.
Astronominin, insanın ilk çağlardan beri en merak ettiği ve hayatını sürdürmek için tutunduğu temel bilimlerden
biri olduğunu öğrendim zaman içinde. İnsanlar, yaptıkları gözlemler ile yönlerini bulmuşlar, göç etmişler,
barınmışlar, ekim dikim faaliyetlerini geliştirmişler ve daha niceleri… Kimi zaman güneş tutulmalarında kararan
hava ile korkuya kapılmış, kimi zaman Ay'ın etkisi ile yükselen suların sebebini anlamış ve bu doğrultuda önlem
almışlar. İşte tüm bu süreçler bilimsel düşüncenin temellerini oluşturmuş bir yandan da.
Her sabah doğan Güneş, Dünya'nın etrafında nizami olarak dönen Ay, belli dönemlerde döngüsel olarak
gökyüzünde görünen takımyıldızlar… Bunların hepsinin muntazam bir sistemle çalıştığına tanık oluyoruz. Uzay
çalışmaları bir insan ömrüne sığamayacak sürelerdedir, yüzyıllardır sürüyor ve sürmeye devam edecek. Uzayı
sadece uzaklık, genişlik kavramlarıyla algılayarak sınırlandırmamak gerekir. Gök cisimlerin iç yapıları, kimyasal
yapıları, geniş ölçekte evrenin yapısı, karadelikler, süpernovalar, nebulalar ve daha neler neler var hepimizin
merakını çeken.
Gökyüzüne ilişkin bilimsel yaklaşım, hem bilgiyi nesilden nesile aktarım biçimini, hem de bilgi edinme yöntemlerini
anlamak ve aktarmak açısından çok önemlidir. Her gün yeni bir şeyler öğreneceğimiz çok çeşitli ve renkli
bilgiler edinebileceğimiz kocaman bir laboratuvardır uzay; üstelik bir alet olmaksızın, çıplak gözle bile
yapabileceğimiz türden bir laboratuvar.
1999'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Uzay
Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret eder. Bunlardan ilki 4 Ekim
1957'de Dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'in uzaya fırlatılması ve böylece uzay keşfinin yollarının açılması,
ikincisi ise 10 Ekim 1967'de kısa adı Uzay Antlaşması olarak bilinen Ay ve Gök cisimlerini dahil Uzayın keşfi ve
kullanımı için Devletlerin faaliyetlerini düzenleyen ilkeler antlaşmasının yürürlüğe girmesidir. Bu hafta ile; içinde
bulunduğumuz evrene ilişkin farkındalığın sadece belirli kişilerin, kurumların ya da devletlerin değil, tüm Dünya
vatandaşlarının sorumluluğunda olduğunun altı çizilmiştir.

Evreni Anlamaya Çalışmak
Dünyadaki kaynakların gitgide azaldığı, Dünyamıza
sahip çıkma bilincimizi geliştirmemiz gereken bu
günlerde, içinde bulunduğumuz evreni anlama ve
evrendeki konumumuzu kavrama çabamızın önemi de
daha çok ortaya çıkıyor.; Bu bağlamda uzayı
anlamaya çalışma ve yorumlama çabası, gelecek
nesillerde (çocuklarımızda) hem bilimsel düşüncenin ilk
temellerini atmak, onların evrendeki konumunu
kavrama/anlamlandırmaları açısından çok değerli
görünür.
Okulumuz bir çok konuda olduğu gibi, bu konuda da vizyonu ile, önümüzdeki süreçte; öğrenci,
öğretmen, velileri ile Astronomi konusunda bilinç ve farkındalığı arttıracak projeler ortaya koyarak bir
yıldız gibi parlayacağının işaretlerini veriyor. Harika bir haber değil mi?
Bilimin ışığı hep üzerimizde olsun.
M. Eray ATAY
Astronom

Öğretmenlerimiz için...

Öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz Mesleki Gelişim Programımızın bir bölümünü de alanında uzman
kişilerle buluşmak oluşturuyor. Bu ayki konuklarımız Uzman Pedagog Halide Karaarslan ve Marsık Drama Okulunun
Kurucusu Ümit Karaarslan oldu.
Uzman Pedagog Halide Karaarslan ile çevrim içi buluşan öğretmenlerimiz iletişimin etkisi ve önemi üzerine
karşılıklı paylaşımlarda bulundu.
Marsık Drama Okulu’nun Kurucusu Ümit Karaarslan ise uzun yıllardır okul öncesinden 8. sınıftaki öğrencilere kadar
tüm yaş gruplarında drama çalışmalarını yürütüyor.
Uzmanlarımız bu keyifli buluşmada Yaratıcı Dramanın Eğitimdeki Etkisi ile ilgili paylaşımlarda bulundular,
öğretmenlerimize ilham oldular.

#PakkanLive

Bu iki ay yaptığımız canlı yayınlarda yine eğitim gündemine ait bazı başlıkları ekrana taşıdık ve sorularınızı
cevapladık. Son günlerin önemli markası haline gelen #PakkanLive'lar eylül ve ekim ayında da yine
dopdoluydu.

Kitap Önerileri

Çocuk sahibi olmak, herkesin harcıdır, ama çocuk yetiştirmek öğrenilerek, tecrübeyle
edilen bir sanattır. Çocuklarını ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı yetiştirmek, onlara
gelecekte karşılaşacakları güçlükleri yenebilecek, sağlam bir kişilik kazandırmak
kaygısında olan bütün ana-babalara ve ileride çocuk sahibi olacak ailelere bu kitabı
salık veririz.
Topraklarımızı, suyumuzu ve atmosferimizi hep beraber dev bir atık havuzuna çevirdik. Ortalığı o kadar çok plastiğe
boğduk ki, ölmüş martıların ya da balinaların midelerinden plastik atıkların çıkıyor olması nedense şaşırtmıyor bizi.
Yarattığımız çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği ve diğer çevresel etkiler nedeniyle dünyanın artık kendini
yenileyebilmesi pek mümkün değil.
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...
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