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Ana Sınıfımızdak� Heyecan

23 N�san Kutlamalarımız

#PakkanL�ve

İlkokulumuzdan

Öğretmenler�m�z�n Dosyası:
İlkokul B�terken... / Özge İlbantek�n 

K�tap Öner�ler�

Ortaokulumuzdan

Sevg�l� Vel�ler�m,

Çocukların ded�ğ�, her ne koşulda olursa olsun gönüller�n der�nden
h�ssett�ğ� g�b� en güzel bayram bu bayram; 23 N�san Ulusal
Egemenl�k ve Çocuk Bayramı. Adında Egemenl�ğ�n, çocuğun ve
bayramın geçmes�yse bambaşka b�r heyecan üstel�k. Hep�m�ze kutlu
olsun.

N�san ger�de kaldı artık. Sıkça LGS demeye başlayacağımız günler
geld�, çattı. Bu yıl da y�ne sadece kend� öğrenc�ler�m�ze değ�l, tüm
Türk�ye'ye rehberl�k etmeye ve soruları cevaplamaya devam
edeceğ�z.

Evet, okulumuzdak� hızlı ve der�nleşm�ş sınav hazırlık çalışmaları
devam ed�yor. Aynı zamanda farklılaştırılmış ve b�reyselleşt�r�lm�ş
eğ�t�m anlayışımızla �lkokul ve ortaokul sev�yeler�m�zdek�
çocuklarımıza hız kesmeden ulaşıyoruz. K�m� zaman çevr�m �ç�, k�m�
zaman yüz yüze yaptığımız dersler�m�zle h�çb�r öğrenc�m�z�n
akadem�k b�r kayıbının olmadığı kes�n. Okul �ç� ve dışı zamanlarda
yaptığımız etk�nl�kler ve rehberl�k görüşmeler�yle sosyal ve duygusal
alandak� gel�şmeler�ne de destek oluyoruz. 

Her öğrenc�m�z�n okulunu ne kadar sevd�ğ�ne ve özled�ğ�ne şah�t
olmak b�z� umutlandırıyor. Çocuklarımız yarının aydınlık yüzü...
Heps�yle gurur duyuyoruz. 

Sevg�ler�mle...



Ana Sınıfımızdak� Heyecan 

Tam kapanmadan önce ana
sınıfımızda yüz yüze eğ�t�m ver�yor
olmamıza rağmen öğrenc�ler�m�z�n
b�r kısmı çevr�m �ç� devam ed�yordu.
Heyecan ve paylaşım ekrandan
ekrana da aynı hızla devam ett�.

Okul önces� 4 yaş grubu
öğrenc�ler�m�z okulla
�lg�l� �stekler�n�, parmak
�z� kullanarak
onayladıkları
evraklarıyla okul
müdürlüğüne tesl�m
ett�ler. B�zde her şey
kuralına uygun, her b�rey
katılımcı...

Yüz yüze ya da uzaktan... H�ç b�r çocuğu ger�de
bırakmadan bu zor günler� büyüyerek geç�r�yoruz.
Ana sınıfımıza her ay yen� öğrenc�ler�m�z katılıyor. 



Gökçe Şah�n

VELİ SOHBETLERİVELİ SOHBETLERİ
Vel� sohbetler�nde bu ayk� konuğumuz 1. sınıftak�
öğrenc�m�z Gülper� Şah�n'�n annes�, sevg�l� Gökçe
Şah�n... Sürdürüleb�l�rl�l�k Danışmanı olan Gökçe
Hanımla gerçekleşt�rd�ğ�m�z sohbet�m�z� key�fle
okumanızı umuyoruz. 

İşte bu 
b�z�m okulumuz!

Gökçe Hanım, okul den�l�nce aklınıza ne gel�yor?

Çocuklarımız �ç�n kend� ev�m�zden sonra en güven�l�r
ve en mutlu olacakları yer açıkçası bence okul.
Ayrıca günler�n�n büyük b�r bölümünü okulda
geç�rd�kler� �ç�n a�len�n devamı olacak b�ç�mde en
�y� eğ�t�m ve öğret�m ocağı. En öneml� donanımları
kazanacakları ve �ler�de hep hatırlayacakları yer...
Bu anlamda okul dey�nce aklıma hayat gel�yor,
hayatın ta kend�s�...

Pek� s�zce eğ�t�m çocuğunuzda nasıl b�r değ�ş�kl�k
yaratmalı?

Bence eğ�t�m�n her kademes� çocukta merak,
sorgulama, araştırma ve öğrenmey� tet�klemel�.
Ayrıca eğ�t�m v�cdanlı, ad�l ve dürüst �nsanların
yet�şmes� �ç�n olumlu b�r �kl�m yaratıyor. Bunun
dışında b�rey�n sürdüreb�l�r �y� olma hal�n� tes�s etmek
�ç�n eğ�t�m çok öneml� b�r araç. Hayattan zevk
almasını b�len, sosyal fayda yaratarak mutlu
olab�leceğ�n�n farkında b�r nes�l ancak eğ�t�mle
şek�lleneb�l�r. 

Mutlu olmak ded�n�z... Mutlu b�r çocuğu nasıl
tar�f eders�n�z pek�?

Mutlu çocuk zamanın nasıl geçt�ğ�n� anlamadan
çevres�yle ve doğayla sürekl� etk�leş�m �ç�nde
olan, paylaşmayı ve yardım etmey� seven ve gece
yatağına yattığında gün �ç�ndek� güzel anılarını
paylaşan çocuk bence. Kend�n� anlamlı bulan,
üreteb�len b�r b�rey her zaman mutludur. Bu
çocuklar �ç�n de geçerl�...

Gülper� Şah�n



S�zce çocuğunuz okulunu sev�yor mu? Bunu nasıl �fade
ed�yor?

Bence çok sev�yor. Bunu özell�kle uzaktan eğ�t�m dönem�nde
daha �y� anladım. Yüz yüze eğ�t�m�n yapıldığı günlerde okul
çıkışında almaya g�tt�ğ�m�zde okuldan ayrılmak �stemezd�
kızım. B�z oyun oynamak �ç�n kalmak �sted�ğ�n� düşünüyorduk
o zamanlar. Fakat uzaktan eğ�t�mde anladık k�
arkadaşlarıyla kurduğu �let�ş�m, öğretmenler�yle
paylaşımları, olayları b�rl�kte değerlend�rmeler� kızıma asıl
mutluluk veren şeyler. Paylaştıkça okuluna daha da çok
bağlanıyor Gülper�. Bu da ben� çok mutlu ed�yor açıkçası. 

Sorularımıza verd�ğ�n�z sam�m� cevaplar �ç�n çok teşekkür eder�z
Gökçe Hanım.

Ben de çok teşekkür eder�m. Çocuğumun eğ�t�m hayatında okulunuzla
yan yana yürümek bana hep güven verd�, verecek! 

Vel� Sohbetler�

B�r ebeveyn olarak çocuğunuzun kend�n� gerçekleşt�rmes�
�ç�n fırsatlar sunduğunuza �nanıyor musunuz?

Evet, onun �ç�n en uygun okulu araştırıp bulduk ve bu şek�lde
kend�n� gerçekleşt�rmes�nde �lk adımı doğru atmasını
sağladık. Okuldak� akt�v�teler ve olanaklar sayes�nde her
şey� görüp kend� yetenek ve �lg� alanlarına en uygun
konuları kend�s�n�n seçmes� �ç�n fırsat sağladık. Seçmel�
dersler ve teneffüs etk�nl�kler�nde �lg� alanlarına
odaklanması �ç�n uygun ortamı mevcut. Öğretmenler�nden
öğrend�ğ�m�z okuldak� �lg� alanlarına göre de okul dışı
faal�yetler�n� planlıyoruz. Okulla kurduğumuz �l�şk� ve �ş b�rl�ğ�
bu anlamda �ş�m�z� hayl� kolaylaştırıyor.

Okulumuzu seçerken nelere d�kkat ett�n�z?

Öncel�kle okulun konumuna baktım; bahçes� büyük olması, düz ayak olması, çevres�nde traf�k, gürültü, sanay� ve
k�rl�l�k olmaması, güvenl�k bulunması ben�m �ç�n çok öneml�yd�. Daha sonra kurucusunu ve öğret�m tarzını araştırdım;
Pakkan Okullarının çocuğa özel öğret�m anlayışı, çocukları ve vel�ler� ödevle boğmaması çok hoşuma g�tt�. Tab�� k�
Yasem�n Hocanın uzun yıllara dayanan tecrübes� ve sevecenl�ğ� har�ka b�r ek�p ve ortam yaratılmasını sağlamış.
Daha sonra yabancı d�l kazandırma konusundak� yetk�nl�ğ�ne baktım. Anad�l� İng�l�zce olan öğretmenler�n�n olması,
haftalık yabancı d�l ders saatler� ve ders dışı yabancı d�l akt�v�teler� neden�yle güven�m� kazandı. Son olarak spor
ve sanat faal�yetler�n�n çeş�tl�l�ğ�ne de bakınca �ç�m rahat ett� ve “İşte bu b�z�m okulumuz.” ded�m. 

Tek b�r cümleyle Pakkan Okullarını özetlesen�z nasıl b�r cümle
kurardınız?

Çocuğum �ç�n tam hayal ett�ğ�m, hem bugünkü mutluluğu, hem
gelecektek� başarısı �ç�n �ç rahatlığıyla gönderd�ğ�m okul.



İlkokulumuzdan

İlkokulumuzda bu ay Paskalya'nın kültürel anlamı
hakkında b�lg�ler öğrend�k ve bu dönem�n olmazsa
olmazı, yumurta boyama akt�v�tem�z� gerçekleşt�rd�k.

Almanca
ders�nde de

Paskalya
kartlarımızı
hazırladık.

Bahçem�z
ve
çocuklarımız...

https://www.instagram.com/explore/tags/paskalya/
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Ortaokulumuzdan

6. sınıftak� öğrenc�ler�m�z�n "Korona V�rüsle Mücadele" konulu
Almanca an�me proje ödev�ler� çok etk�ley�c�yd�.

Bu ay 8. sınıftak�
öğrenc�ler�m�zle
Kurtuluş Savaşı
Belgesel�n� �zled�k. 

5. Sınıftak� öğrenc�ler�m�zle deney saat�ndey�z bu karelerde. Fen B�l�mler� öğretmen�m�z eşl�ğ�nde madden�n
hal değ�ş�m� konusunda sübl�mleşmeye örnek olarak kuru buz deney� üzer�nden, uzaktan b�le olsa yaşayarak
öğren�yor çocuklarımız.



Öğrenc�ler�m�z�n sayısal derslerde farklı bakış
açıları gel�şt�rmes� ve özell�kle matemat�ksel
düşünme becer�ler�n�n zeng�nleşt�r�lmes� amacıyla
Pakkan Akadem�k Programı hazırladık. Bu
programda öğrenc�ler�m�z�, �lk olarak matemat�k
ders�nde, 3. çeyrek dönem�n sonunda yapılan yazılı
değerlend�rmeler ve öz değerlend�rmeler
sonucunda bel�rlem�ş olduğumuz küçük gruplara
ayırdık. Matemat�k dersler�ne ek olarak �k� ders
saat� etüt programı başlattık. Etüt programımızda
öğrenc�ler�m�z�n bu zamana kadar �şled�ğ�m�z
konularda eks�k olduğunu düşündüğümüz konuların
tekrarını yapmayı ve bütün tekrarlar b�tt�kten sonra
ortaokulda devamını göreceğ� konular üzer�nde
pek�şt�rme yapmayı hedefled�k.

Y�ne Pakkan Akadem�k Program �çer�ğ�nde m�n�
denemeler hazırladık. Böylece öğrenc�ler�m�z�
yavaş yavaş sınav s�stem�ne de adapte etm�ş
olacağız. Bazılarına test tekn�kler�n�, bazı
öğrenc�ler�m�ze opt�k formun nasıl doldurulması
gerekt�ğ�n� öğreteceğ�z. İlk olarak matemat�k
ders�yle başladığımız programımızı Türkçe
dersler�m�zle de zeng�nleşt�receğ�z.
Öğrenc�ler�m�z�n okuma-anlama becer�ler�n�
gel�şt�rmek amacıyla programımıza Türkçe
dersler�n� �lave edeceğ�z. K�taplar, derg�ler,
gazeteler, met�nler vb. okuyacağız. Okuduğumuz
met�nlerden sorular oluşturup cevaplarını
arayacağız. Met�nlerle �lg�l� tartışacağız.
Okuduğumuz k�tapları Pakkan Okuma Raporu �le
her hafta b�rb�r�m�ze sunacağız.
Çocuklarım ortaokulda s�z� çok güzel günler
bekl�yor. Bu son çeyrek dönemde s�z vel�ler�m�z �ç�n
planladığımız programlarla s�z de zaten ortaokul
vel�s�  olmaya hazır olacaksınız. Heyecanlıyız. 

Son çeyrek döneme g�rd�k. 4. sınıf öğrenc�ler�m�z
�lkokula veda ederken bazıları heyecanlı, bazıları
meraklı, bazılarıysa kaygılı… O kadar çok soru
soruyorlar k� bana. Acaba ortaokulda onları neler
bekl�yor? Ortaokul öğretmenler�n�n �lkokul
öğretmenler�nden farkı var mı? Ortaokul programı
daha mı yorucu oluyor? Pek� ya ortaokulda her gün
ödev m� ver�l�yor?

Öğrenc�ler�m�ze bütün bu soruların cevabını anlamlı
b�r programla ver�yoruz. Öğrenc�ler�m�z�n �lkokulu
b�t�r�rken ortaokula geç�ş�nde etk�n b�r adaptasyon
sürec� olması adına sosyal, duygusal ve akadem�k b�r
program hazırladık. Öğrenc�ler�m�z�n �ht�yaçlarına
uygun olacak şek�lde okul ps�koloğumuzla �ş b�rl�ğ�
�ç�nde sosyal ve duygusal gel�ş�mler� �ç�n çalışmalar
başlattık. Rehberl�k bölümü olarak yapılan tüm
çalışmalar akadem�k programla paralel olarak
yürütülüyor. Öğrenc�ler�m�z�n yaş gel�ş�m özell�kler�n�
göz önünde bulundurarak sınav kaygısı, çalışma
programı hazırlama, gününü ver�ml� ve etk�l� kullanma,
zaman yönet�m�, güvenl� �nternet kullanımı, duygularını
regüle edeb�lme, davranış kontrolünü sağlama ve
sosyal becer� alanında çalışmalar yapılıyor. Mayıs
ayında yoğun olarak öğrenc�ler�m�z� ortaokul
sürec�ne hazırlamaya devam edececeğ�z.

Özge İlbantek�n
İlkokul Müdür Yardımcısı

Öğretmenler�m�z�n Dosyası



"B�rey olmak zorundasın. K�mse sen� kurtarmayacak. K�mse sana mahkûm�yetler�n�n
yalan olduğunu göstermeyecek. Uyanacaksın. Başka yolu yok.

K�mse özgürlüğün mav�s�n� el�m�zden alamaz. H�çb�r güç, h�çb�r kudret, h�çb�r otor�te
�nsandan daha üstün değ�l. Yeter k� �nsan kend� gücünün farkına varab�ls�n.

S�z� özgürlüğe davet ed�yorum bu k�tapta. Özgürleşmeden mutlu olamayız çünkü.
Ezene d�renemey�z. Kend� dünyana döneceks�n arkadaş, kaybett�ğ�n özgürlüğü bulup

çıkaracaksın.
Motorları mav�l�klere süreceğ�n güne kend� emeğ�nle ulaşacaksın."

Ebeveynler �ç�n b�r başucu k�tabı...
Ken Rob�nson’dan, çocuklarının mutlu ve üretken b�r hayat yaşaması adına �ht�yaç
duydukları eğ�t�m� almalarına yardımcı olmak �steyen ebeveynler �ç�n olmazsa olmaz
b�r k�tap. Dünyanın neres�nde olursa olsun bütün ebeveynler çocuklarının eğ�t�m�yle
�lg�l� der�n b�r end�şe taşır. Pek�, b�r ebeveyn olarak çocuğunuzun eğ�t�m�nde s�z�n
beklent�n�z ned�r? Okulun çocuğunuz �ç�n doğru terc�h olup olmadığını nasıl anlarsınız
ve değ�lse ne yapab�l�rs�n�z? Rob�nson, bu k�tabında K-12 eğ�t�m s�stem� ya da evde
eğ�t�m veya okulsuz eğ�t�m konusunda çocuğunuzu nasıl destekleyeceğ�n�zle �lg�l� açık
ve uygulanab�l�r tavs�yeler sunuyor. 

Her ay en az �k� kez yaptığımız canlı yayınlarda günün öneml� başlıklarını ekrana taşıyor ve sorularınızı
cevaplıyoruz. Salgın dönem�n�n markası hal�ne gelen #PakkanL�ve'lar n�san ayında da y�ne
dopdoluydu. Bu kez Yapay Zekan ve Gelecek başlığında Banu Soyak'ı ve LGS özel yayınında kurucu
öğretmen�m�z Yasem�n Pakkan'ı ağırladık. Eğer s�z de soru ve görüşler�n�zle katkı sağlamak �stersen�z
sosyal medya hesaplarımızdan her zaman b�ze ulaşab�l�rs�n�z.

#PakkanL�ve

K�tap Öner�ler�



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