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Ortaokulumuzdan

Sevg�l� Vel�ler�m,

Mayıs heyecanı her yıl bambaşka olur b�zde. B�r yanda bahar
h�ssett�r�r kend�n�, b�r yandan bayram heyecanı sarar �ç�m�z�, b�r
yandansa yaklaşan sınav gündem�m�z olur. İşte y�ne böyle b�r mayıs 
 geld� geçt� b�le. Okulundan ayrı kalan canım öğrenc�ler�m�n nasıl da
buruk olduklarını b�l�yorum ama az kaldı. Elbet kavuşacağız b�z
öğrenc�ler�m�ze, öğrenc�ler�m�z okullarına. 

Hep söyler�m; hayat b�r sorun çözme becer�s� gösterme alanı.
Dayanıklılığı, yılmazlığı ve çev�kl�ğ� ölçüyor adeta �şte bu hayat
sınavı. Bu yüzden sevg�l� vel�ler�m; elbet yılmadan yürüdüğümüz bu
yolda kazanan y�ne öğrenc�ler�m�z olacak. Tüm çabamız, emeğ�m�z,
�nancımız bunun �ç�n... 

LGS sürec�m�z hızlandı. El ele, kalp kalbe yaşıyoruz LGS adaylarımız
ve a�leler�m�zle bu sürec�. Bu yıl da y�ne Pakkan LGS Kom�syonuyla 
 b�rl�kte sadece okulumuzun öğrenc�ler�yle sınırlı kalmadan tüm
Türk�ye'den b�ze ulaşan öğrenc�ler�n sorularını cevaplayacak ve
el�m�zden geld�ğ�nce rehberl�k edeceğ�z onlara.

Haz�ran ayı sınırlı ve kademel� de olsa çocuklarımızı okullarına
kavuşturacak umuyoruz. Onların kocaman bahçem�zdek�
kahkahalarını duymak �ç�n can atıyorum.

Sevg�ler�mle...



Ana Sınıfımızdak� Heyecan 

Ana sınıfımızda “Sağlıklı ve sağlıksız yaşam” kazanımında meyve kebabı yaptık bu ay.
Meyve kebabını 2'l�, 3'lü, 4'lü örüntü oluşturarak tamamladık ve dayanamayıp aralarda
yed�k tab�� k�. Ana sınıfımıza her ay yen� öğrenc�ler�m�z katılıyor. 

Anneler Günü �ç�n buketler�m�z�
�şte böyle hazırladık bu ay. 



Ayşe B�lge Hanım, gelecekte güçlü b�reyler
olmaları �ç�n çocuğunuzun bugün hang�
donanımları kazanmaları gerekt�ğ�n�
düşünüyorsunuz?

Yaşamı doğru anlamak ve kend�n� �y� �fade
edeb�lmek en öneml� becer�lerden kuşkusuz. B�r
olaya farklı bakış açılarından yaklaşab�lmek, kend�
doğrusunda ısrar etmemek… Çünkü b�l�yoruz k� b�z
hayatın �ç�nde değ�l daha z�yade aklımızın �ç�nde
yaşarız; yan� kend� algıladıklarımızın üzer�ne
kurguladığımız b�r dünyadayız ve tab�� bu da bazen
�ç�nden çıkılması zor b�r döngü yaratır. Onun �ç�n
farklı bakış açısına sah�p olab�lmek çok öneml�.
B�l�şsel esnekl�k ded�ğ�m�z becer� de �şte bu aslında.
B�r d�ğer öneml� donanımsa h�ç şüphes�z duygu
kontrolü; yan� duygu düzenleme becer�s�.
Duygularımızı bastırmak değ�l ama bu;
duygularımızın farkında olarak ayarlayab�lmek,
kontrol altında tutab�lmek… Bu becer� sayes�nde
yaşadıklarımıza anlam vereb�l�yor, kend� �ç
dünyamızla temas edeb�l�yoruz açıkçası. Ancak
duygularımızı kontrol altında tutab�ld�ğ�m�zde daha
sak�n b�r z�h�nle dünyaya bakab�l�r�z. İşte az önce
sözünü ett�ğ�m b�l�şsel esnekl�k, farklı b�r bakış
açısıyla bakab�lme, d�ğerler�n� doğru anlama ve
kend�n� �y� ve doğru �fade edeb�lme, ancak
duygularımızı kontrol edeb�ld�ğ�m�zde mümkün olur.
Bunun �ç�n de duygu eğ�t�m� şart.

VELİ SOHBETLERİ
Vel� sohbetler�nde bu ayk� konuğumuz 8. sınıftak�
öğrenc�m�z Rüya'mızın annes�, değerl� akadem�syen
Prof. Dr. Ayşe B�lge Selçuk. Koç Ün�vers�tes�nde
Öğret�m Üyes� olan Sayın Selçuk �le
gerçekleşt�rd�ğ�m�z sohbet�m�z� key�fle okumanızı
umuyoruz. 

Okul, hayatın provası!

Prof. Dr. Ayşe B�lge Selçuk

Okul dey�nce aklınıza ne gel�yor pek�?

Okul, müfredat öğretmekten öte b�r yerd�r veya öte b�r yer olmalı bence. “Hayat okulu” d�ye b�r tab�r vardır; ben
de okul �ç�n hayatın b�r provası der�m. Yet�şk�nler�n gözet�m�ndek� b�r provası... Hayat böyled�r; seçmed�ğ�n�z,
belk� terc�h etmed�ğ�n�z �nsanlarla b�r arada bulunmayı, çalışmayı, gerekt�ğ�nde �ş b�rl�ğ� yapmayı, b�rb�r�ne bazen
yakınlaşmayı bazen uzaklaşmayı, uzaktan sevmed�kler�n� yakınlaşınca sevmey�, sevd�kler�n�n zaman �çer�s�nde
farklı yüzler�n� görmey� deney�mled�ğ�m�z b�r yer. Ne olur bunları deney�mlerken? B�l�şsel, �let�ş�msel, sosyal ve
duygusal becer�ler�m�z� gel�şt�r�r�z. Bunların heps� okulda olmaya başlar. Evde a�le �ç�ndek� yaşantıda temel�
atılan becer�ler �lk kez çocuk tarafından okulda daha bağımsızca prat�k ed�lmeye, deney�mlenmeye başlanır.
Çocuk deney�mleyerek öğren�r, hem de her konuda. İlkokulda daha yakın olan öğretmen gözet�m� ve denet�m�
yavaş yavaş azalır, l�seye gel�nd�ğ�nde daha da rahatlamış, gence daha fazla alan tanıyan b�r okul ortamı
olmalı.



Çocuğunuzun dersler�ne ve ev çalışmalarına
katkı sağlamayı sev�yor musunuz?

Hayır, özell�kle sevd�ğ�m söylenemez. Ancak
bu yet�şk�nler�n kuşkusuz görev�; çocuğun
yet�şmes� sırasında ona ney� nasıl yapacağını
göstermek, yönlend�rmek, çocuğun
özell�kler�ne bakmak, çocuğu tanımak ve bu
özell�kler�ne göre çocuğun neye �ht�yacı
olduğunu anlamak ve en uygun şek�lde
desteklemek. Tab�� k� çocuğunuzun gel�şt�ğ�n�,
yen� şeyler öğrend�ğ�n� görmek, değ�ş�m�ne
şah�t olmak müth�ş mutluluk ver�c� ve çok
anlamlı ama ben kend�m� derslere sadece
gerekt�ğ� kadar dah�l ett�m. Ödev�n var mı
var, yaptın mı yaptım, bana sormak �sted�ğ�n
b�r şey var mı var/yok, bu hafta hang�
sınavların var vb. Çocuk gel�şt�kçe, öğrenme
ve çalışma prat�kler�nde daha becer�kl�
oldukça, yet�şk�n uzaklaşır; çocuğa alan tanır,
kend� başına denemes� �ç�n �mkan ve
sorumluluk ver�r. Bana düşen ney� nasıl
yapacağını öğren�nceye kadark� yolda
becer� gel�ş�m�n� desteklemekt�. İk� kızım var,
büyüğü 22 yaşında; Melbourne
Ün�vers�tes�’nde genet�k okuyor, son sınıfta
ş�md�. İk�s�nde de aynı şey� yaptım.
Çocukların gel�ş�m�n� desteklemek �ç�n üç şey
kr�t�kt�r: Şefkat, yan� �lg� ve sıcaklık; alan
tanıma ve sınır. Okul konusunda da böyle. 

Sorularımıza verd�ğ�n�z sam�m� cevaplar �ç�n çok teşekkür eder�z Ayşe B�lge Hanım.

Ben de çok teşekkür eder�m. Bu yaşam yolculuğunda kızımın eğ�t�m hayatında çok öneml� b�r yer�n�z var.

Vel� Sohbetler�

Ayşe B�lge Selçuk ve kızları

Ya s�z�n nasıl b�r öğrenc�l�k hayatınız oldu? 

Ben�m çok makul ve mutlu b�r öğrenc�l�k hayatım oldu. İk�z erkek
kardeş�m Aydın, kend�l�ğ�nden çok erken yaşlarda okuma-
yazmayı öğrenen, k� bu sebeple okulun �lk haftasında �k�nc� sınıfa
alınmasını önerm�şt� müdür, çok zek�, b�r o kadar da mütevazı b�r
çocuktu. O zamanlar �k�zler�n aynı sınıfta okutulmaması
gerekt�ğ�ne da�r b�r farkındalık yoktu; b�z de aynı sınıfta okuduk.
Ama b�z� ne anne babamız tek b�r gün kıyasladılar, ne
öğretmen�m�z, ne kend�m�z. Ben�m alanım res�m ve müz�kt�,
onunk�s� her türlü akadem�k b�lg� ama özell�kle matemat�k ve fen.
İlkokulu devlet �lkokulunda okuduk; çok mutlulukla g�tt�k geld�k
okula, neşeyle yürüyerek. Sonra okul yollarımız ayrıldı; Aydın,
Anadolu ve Ankara Fen L�ses�ne, ben koleje… Ben hep sanat-
edeb�yat eğ�l�ml�yd�m. Kend�m�ze uygun yollar seçt�k sanırım;
Aydın kr�ptoloj� konusunda uzman b�r b�lg�sayar mühend�s�
profesörü oldu, ben ps�koloj� profesörü. A�lem�zde akadem�syen
de yoktu hoş, ama eğ�t�me değer veren, mütevaz� b�r a�leyd�.
Bugün m�zaca uygun ebeveynl�kten söz ederken veya “Başarılı
çocuk, gel�ş�m� desteklenm�ş çocuktur.” derken b�raz bunlara
bakarak d�yorum sanırım. Katı b�r eğ�t�m s�stem� �ç�nde kend�m�z
olmayı başardık, merkezler�m�z� kaydıracak b�r karşılaştırmaya
maruz kalmadığımız �ç�n mümkün oldu bu. 

Hala b�r “öğrenen” olduğunuzu �dd�a edeb�l�r m�s�n�z?

Kes�nl�kle… Her gün öğren�yorum ve öğrenmey� çok sev�yorum.
Çok tatm�n ed�c�, mutluluk ver�c� b�r şey öğrenmek. Meraklıyım.
Her öğrend�ğ�m b�rb�r�n� besl�yor, bağlantıları kurmak da çok
eğlencel�. Bazen öğrenc�lerde merak görmed�ğ�mde şaşırıyorum
ve b�raz hayal kırıklığı da h�ssed�yorum açıkçası. Ancak �nsan her
yaşta değ�şeb�l�yor. Değ�ş�m potans�yel� yaşayan her şey�n
doğasında var. Bendek� merak ve öğrenme �steğ� de
ün�vers�tede başladı; önces�nde pek yoktu; merak da etmezd�m,
okumayı da h�ç sevmezd�m. Sonra ne oldu b�lm�yorum.
Ün�vers�tede tesadüfen ps�koloj�y� kazandım ve o kadar sevd�m
k� çok okumaya başladım. L�se 2’de ben� edeb�yat sınıfını
seçmeye mecbur bırakan f�z�k b�le yıllar sonra karşıma y�ne çıktı.
bundan on beş sene önce k�ş�l�k ders�nde b�r öğrenc� bana
Kuantum �le �lg�l� soru sordu. Allahım ded�m, f�z�k peş�m�
bırakmıyor! Anladım f�z�kten kaçış yok. Bugün �nsanı ve her şey�
anlamak �ç�n aklıma gelmeyecek şeyler �zl�yorum, okuyorum…
Tab�� çok b�len çok yanılır d�ye b�r söz var; her da�m z�hn� açık
tutmak gerek�yor. Zaten b�lg� ded�ğ�m�z ned�r k�, b�z�m
sınırlılıklarımızla sınırlı. Onun �ç�n bunların heps� süreç, merak
etme, öğrenme, bakma, düşünme g�b� devam ed�yor…



İlkokulumuzdan

İlkokuldak� öğrenc�ler�m�zle İnsan ve Çevre
ün�tes� kapsamında kend� ger� dönüşüm kutumuzu

tasarladık. 
♻ 

B�l�yor musunuz, b�r�nc� ve �k�nc� sınıftak�
öğrenc�ler�m�z çevr�m�ç� k�ş�sel serg�ler�n� açtılar.
Çok gurur ver�c�…

2B öğrenc�m�z Den�z Aydın ç�zm�ş;
Pakkan, dünyanın en güzel okulu! :)

Bu fotoğraflarda 4. sınıftak�
öğrenc�ler�m�z okul sonrası matemat�k
etüt saat�ndeler.
Bu zaman d�l�m�nde önce kend�
gruplarını oluşturdular. Breakout
room’lara geçt�ler ve tartışarak soru
çözüyorlar.

#PakkanChef Anneler Günü etk�nl�ğ�m�zde 
değerl� vel�ler�m�z ve sevg�l� öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte
hünerler�m�z� anneler günü özel yemeğ� �ç�n gösterd�k.

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


Basından

Kurucu öğretmen�m�z Yasem�n Pakkan
hafta sonlarının heyecanla okunan
gazetes� OKSİJEN'de �k� hafta üst üste
yayınlanan gen�ş röportajıyla yer
aldı. Key�fl� okumalar... 



Ortaokulumuzdan

5. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle Fen B�lg�s� ders�m�zde
çevre k�rl�l�ğ� hakkında çalışmalar yaptık. Mesajlara

d�kkat lütfen. 

Türk�ye Eğ�t�m Gönüller� Vakfı ve Kahve
Dünyasının ortaklığıyla TEGV'e destek
ç�kolata kutuları satışa çıktı. Kutu �ç�n res�m
ç�z�m�n� de 8. sınıftak� öğrenc�m�z D�jan
yaptı. 

Okullar arası düzenlenm�ş olan T�nkercad 3D tasarım yarışmasında öğrenc�m�z Kaya
Şah�n b�r�nc�l�k ödülüne layık görüldü. 6. sınıftak� öğrenc�m�z Kaya Şah�n’� ve yarışma

koçu B�l�ş�m Teknoloj�ler� Öğretmen�m�z Yonca Köse'y� tebr�k ed�yor, başarılarının
devamını d�l�yoruz.



D�nlemey� k�m yapıyor? Kararları k�m ver�yor? Tüm
öğrenc�ler�n konuşma şansı var mıÖğrenc�ler
yaptıkları şey� neden yaptıklarını b�l�yor ve
açıklayab�l�yor mu? 
Öğrenc�ler nasıl �y� seç�m yapacakları konusunda
desteklen�yor mu? Öğrenmede sorumluluk alıyor
mu? Kend� kend�ler�ne öğrenmey�
gerçekleşt�reb�l�yorlar mı? Öğrenc�ler�n seç�mler�ne
saygı duyuluyor mu?
Öğrenc�ler seç�m yapar duruma gelm�ş m�?
Öğrenc�ler�n merakları harekete geç�r�lm�ş m�?
Öğrenme topluluğunun bütün üyeler� “öğrenenler”
olarak adlandırılab�l�r m�? Öğrenc�ler değerl�
h�ssed�yor mu? Öğrenc�ler ve öğretmeler kend�ler�n�
b�rl�kte konumlandırab�l�yor mu?

Pek� sınıfımızı nasıl okuyab�l�r�z? Hang� sorular b�ze yol
göster�r? 

B�z Pakkan Okullarında sınıflarımızda öğrenc�ler�m�ze
öğrenme yolculuklarında sesler�n�, seç�mler�n� ve
sah�plend�kler�n� duyan, d�nleyen, saygı duyan ve
harekete geç�ren ortamlar hazırlamaya, onların hem
sınıflarını hem de kend� öğrenme yolculuklarını
okumalarını sağlamaya çalışıyoruz. Özell�kle şu
soruların cevaplarının peş�nde koşuyoruz;

Pakkan Okulları olarak b�zler öğretmenl�ğ� “…..aslında b�r yaşam kurma �ş�d�r. Gerçek dünyanın acısız kısmını
sınıfta kurgulama �ş�d�r. Bu kurgulama veya yaşam kurma �ş�n� nasıl kurgulayacağımızı çok �y� b�lmem�z gerek�r.
Yan� öğretmen olarak b�zler�n görev� öğrenc�ler�n yaşamlarını doğru okumalarında yol göster�c� olmaktır.
(Aynur Dem�rhan/ Okur Olmak)”  d�yerek yorumluyoruz.

Öğrenc�ler�m�z�n öğrenme yolculuklarını doğru okuyab�lmeler� �ç�n b�rl�kte yan yana yürümen�n önem�n�n
farkındayız ve onlarla yan yanaya yürüyoruz.

Sevg�ler�mle... 

Aynur Dem�rhan 
Sınıf Öğretmen�

Öğretmenler�m�z�n Dosyası

P A K K A N  O K U L L A R I N D A

Yaşamımızda karşılaştığımız sorunları doğru yönlend�reb�lmem�z �ç�n �y� b�r okur olmak çok öneml�. B�r
öğretmen olarak, sınıfımızdak� yaşam alanının ver�ml� b�r b�ç�mde d�zayn ed�lmes� ve öğrenc�ler�m�z�n �y� b�r
okur olab�lmes� �ç�n b�zler de sınıfımızı �y� OKUMALIYIZ.



"Ruhunu İy�leşt�rd�ğ�n Kadardır Hayat…"

Yaşam ve ölüm, kend�n� gerçekleşt�rme yolculuğu, hayatın anlamı, özgürlük ve
yalnızlık, sevg� özlem� ve ş�ddet�n sonuçları �nsanlığın en der�n sorunlarıdır. Kl�n�k
Ps�kolog 
Doç. Dr. Ayten Zara, okuyucuyu kend�s�nden ya da hayatından memnun h�ssetmed�ğ�
zamanların sebepler� üzer�ne düşünmeye davet ed�yor. Üşüdüğünüzde veya
yapayalnız h�ssett�ğ�n�zde bunun tek b�r nedenden kaynaklanmadığını; yokluk,
yoksunluk, sevg�s�zl�k, nefret ve ş�ddet kaynaklı olab�leceğ�n� k�ş�sel ve akadem�k
tecrübeler�nden yola çıkarak anlatıyor. S�z�, travmalarınızı ve ruhunuzu �y�leşt�rmeye
çağırıyor.

Bu ay dört kez yaptığımız canlı yayınlarda günün öneml� başlıklarını ekrana taşıdık
ve sorularınızı cevapladık. Salgın dönem�n�n markası hal�ne gelen #PakkanL�ve'lar
mayıs ayında da y�ne dopdoluydu. 

#PakkanL�ve

K�tap Öner�ler�



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

ÖĞ R E NM E Y E  O D A K L A N I Y O R ,  Ç A B A Y I  A L K I Ş L I Y O R U Z .


