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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 .

#OkulSokaktanGüvenl�d�r

24  Ağustos 'ta  Okulumuz  Açıl ıyor !

L G S  S Ü R E C İ M İ Z

B U  Y A Z  B A Ş K A  B İ R  Y A Z !

Y E M Y E Ş İ L  O K U L U M U Z

C O V I D  -  1 9  ÖN L E M L E R İ M İ Z



Kapatamadığımız okulumuzu açıyoruz. Martın ortasına doğru “Evde kal” ded�
herkes b�rb�r�ne, kapandık evlere. Mayıs sonuna doğru normalleşme sürec�
denmeye başladı. Ş�md�lerdeyse kontrollü serbestl�k den�len b�r yaşam tarzını
ben�msem�ş durumdayız. D�kkat ed�yoruz elbet ama yaşam da devam ed�yor;
�ş�m�ze sımsıkı sarılmış durumdayız. Her �ht�mal� göz önünde bulundurularak,
yüz yüze eğ�t�m, uzaktan öğret�m ya da �k�s� b�rl�kte olmak üzere okulumuzda
hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram ertes� öğretmenler�m�zle buluşuyoruz.
Teknoloj�, d�j�tal dünya tüm varlığını göstermek zorunda artık. Öğretmen�n
üstün performansının yanı sıra teknoloj�y� kullanma becer�s� de öneml� olacak.
Hazırlıksız derse g�rme dönem� b�tel� yıllar oldu. Ş�md� hem çok etk�l� b�r
hazırlık yapılmalı hem de ekrandan odaya ulaşan b�r öğret� ve �l�şk� ortamı
yaratılmalı. Tatlı b�r heyecan �ç�ndey�z. H�ç olmadığı kadar uzak kaldık
öğrenc�ler�m�zden. Onlar b�z�, b�z onları özled�k. Yen� öğrenc�ler�m�z oldu,
okula yen� başlayan ya da aradan geç�ş yapan. Onları da sevg�yle aramıza
katacağız. 

20 Haz�ran’dak� LGS ve 16 Temmuz’da sonuçların açıklanması arasında geçen
zaman stresl� b�r beklemeyd�. Puanların ele geç�p, okulların taban puanlarını
açıklanmasıyla b�rl�kte koşturma başladı. Pakkan Eğ�t�m Kurumları LGS
Kom�syonu hem kend� öğrenc�ler�m�z hem de tüm Türk�ye �ç�n başarılı b�r
rehberl�k sürec� yönett�. Her soruya cevap vermen�n, sıkıntıları haf�fletmen�n
tatlı yorgunluğu �ç�ndey�z. Vel�ler�n ulaşab�lecekler� okullar arasından
çocuğuna ve hedefler�ne en uygun olanı seçmeler� konusunda yanlarında
olmak çok öneml�yd�. Hang� l�se sorusunun cevabının aslında hang� ün�vers�te
olduğunu anlattık canlı yayınlarımızda. Okulumuz henüz �k�nc� yılını b�t�r�rken
gurur ver�c� b�r LGS sonucu aldık. Öğrenc�ler�m�zden bazılarını Robert Kolej,
Üsküdar Amer�kan L�ses�, Notre Dame de S�on g�b� yüksek d�l�mde öğrenc�
alan okullara yolladık. Bazıları Tev�töl g�b� yüksek potans�yell� çocuklara
�ht�yaç duydukları özel eğ�t�m� vermek amacıyla var olan l�seler�n seçme
turunda bekl�yor. Bazı öğrenc�ler�m�z Işık Okulları, Terakk� Okulları g�b�
ekolleşm�ş vakıf l�seler�ne kayıt oldu. B�r d�ğer kısım spor burslarıyla güzel
l�selere kabul ed�ld�. Orta okulumuzdan mezun olan her öğrenc�, puanına,
ün�vers�te terc�h�ne ve yeteneğ�ne uygun güzel l�selere kayıt kabulünde h�çb�r
sıkıntı yaşamadı. #OkulumPakkan d�yen öğrenc�ler�m�ze tüm okulların kapısı
sonuna kadar açıldı. Ülkem�z�n en yüksek d�l�mdek� öğrenc�ler�n� alan
ün�vers�telerden b�r�n� kazanmak �steyenler� çok akadem�k l�selere
yönlend�rmek de b�z�m görev�m�z. Sorun söyleyel�m. Sadece “Kazandı.” demek
�ç�n yaşamımıza h�ç uymayan b�r okula karar vermeyel�m. L�se seçmek, l�selere
hazırlamak b�z�m �ş�m�z. Ana sınıfına karar ver�rken, �lkokul ararken lütfen
“l�ses� var mı?” d�ye düşünmey�n artık. L�ses� olmayan bazı �t�barlı okullar �ç�n
aslında bütün l�seler s�z�n. 

Günden güne güçlenen okulumuzda yabancı d�l eğ�t�m�n� daha etk�n b�r hale
get�rmek �ç�n öğretmenler�m�z�n çoğunun uluslararası statüde olmasını
sağladık. Amacımız “D�l� mükemmel ed�nd�ren b�r okul.” olarak da anılmak.
Ortaokulumuzun l�se hazırlıktak� başarısını, ana sınıfı ve �lkokulumuzdak�
mükemmel d�l öğret�m�yle taçlandırıyoruz. Yen� dönemde okul sonrası ve hafta
sonu çalışmalarımız zeng�nleş�yor. Ek�b�m�ze katılan sanat ve spor
otor�teler�yle her gün okul çıkışı ve cumartes� günler� öğrenc�ler�m�z�n sosyal
akt�v�te �ht�yaçlarını okulda tamamlayacağız. Böylece vel�ler�m�z faal�yet
aramak �ç�n yorulmayacaklar. 

Kısaca heyecanlı b�r yıl b�z� bekl�yor y�ne. 
El ele yürüyeceğ�z…

Yemyeş�l Okulumuz

BU SAYIDA
NELER VAR?

#PakkanL�ve Devam Ed�yor
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LGS 2020 B�ze Neler Öğrett�?
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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� �le
kullanılmaktadır ve tel�f hakları
kapsamındadır. Bunlar herhang� b�r
şek�lde �z�ns�z kopyalanamaz, üzerler�nde
değ�ş�kl�k yapılamaz, k�ralanamaz, ödünç
ver�lemez, �let�lemez ve yayınlanamaz.
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İstanbul'un en esk� semtler�ndend�r Beykoz ve
Beykoz den�l�nce �lk yemyeş�l doğası gel�r
�nsanın aklına. Beykoz'un güzel havası, suyu,
yeş�l�n�n sürgünü okulumuza da yansıyor tab��.
Bakın bostanımızda neler neler yet�ş�yor...

Yemyeş�l Okulumuz



Doğayı sev�yoruz demek yetmez. Onunla el
ele olmak, hayatı doğadan tanımak, doğaya
saygımızı sunmak zorundayız. Hayvan
dostlarımızla �ç �çey�z, doğa �le el eley�z...

Hayvan Dostlarımız



Temmuz ayı LGS'ye g�ren
öğrenc�ler�m�z �ç�n çok
heyecan ver�c� b�r ay oldu. 
Ön kayıt, kayıt ve terc�h
sürec�nde yaptığımız yayınlarla
sadece kend� okulumuzun
öğrenc�ler�ne değ�l, tüm
Türk�ye'ye destek olduk.

#PakkanL�ve
LGS Özel Yayınlarıyla
Devam Ed�yor...



Şeh�r efsaneler�nden farksız; kapı kapı okul dolaşmak, b�r�ne kayıt yaptırıp d�ğer�ne geçmek ya da gerçekten
sonuna kadar okul kapısında sabırla d�renmek. Son ana kadar taban puan düşüşü beklemek. Her yıl özel okullar
ortak b�r kayıt takv�m� yayınlar ve �çler�ndek� ufak değ�ş�kl�klerle uygularlardı. Bu yılsa, geçt�ğ�m�z LGS
yerleşt�rme dönemler�nden farklı olarak özel okul kayıt sürec� ve resm� okul terc�h �şlemler� ortak tar�h
aralığında yapıldı. Tab� son dak�kaya kadar burs beklent�s� �çer�s�nde olanların da özel okul kontenjanında
beklenmed�k b�r şek�lde yer almalarına neden oldu. Robet Kolej'de tar�h�nde b�r �lk yaşandı ve serbest kayıt
dönem�nde kayıt çek�lmeler� görüldü. D�ğer okullarda da benzer durumlar var tab� ama en bel�rg�n hal� yüksek
puanlı okullarda gözlemlend�. Başlangıçta yüksek açıklanan taban puanlar herkese hemen b�r B planı yaptırdı.
Çoğu vel� aman açıkta kalmayayım d�ye kend� okuluna -hele de burs aldı �se- hemen kayıt yaptırdı. Onlar da
beklen�len�n üzer�nde puanlar açıkladılar. Asıl oraya yerleşecek olanlar bu kez o okulların kapı önünü doldurdu.
Bu yıl Avusturya L�ses� kayıt sürec�ne b�r yen�l�k daha ekled�. Tek b�r önkayıt dönem� yaptı, tek b�r önkayıt l�stes�
aldı. Bu durum d�ğer okulların yerleşme sürec�n� de der�nden etk�led�. D�ğer okullar her kayıt dönem�nde s�l
baştan öğrenc� önkaydı alırken Avusturya’nın bu farklı yerleşt�rme �şlem� belk� avantaj belk� de dezavantaj
olarak değerlend�r�leb�l�r. Avantaj; çünkü açıklanan kotenjan açığı �ç�n önünüze sonradan geçenler olmayacak.
Dezavantaj; kayıt sürec� o kadar yavaş �lerled� k� yerleşmede yer�n� bulamayanlar �ç�n sancılı b�r süreç yaşandı.
Öte yandan Fransız Okulları �se bu yıl çok konuşuldu. Aslında onlar kayıt dönem�nde en şeffaf davranan
okullardır. Teknoloj�y� de oldukça ver�ml� kullanırlar. Başta Sa�nt Joseph L�ses� olmak üzere aldığı kaydı otomat�k
olarak g�rer ve b�z de anında görüyor olmanın verd�ğ� rahatlıkla ve key�fle yorumlardık ger�de kalan l�steler�. Bu
yıl Sa�nt Joseph L�ses� tek başına yen� ve r�skl� b�r şey dened�. Kes�n kaydı da onl�ne aldı. Salgın sürec�nde
vel�ler�ne kolaylık sağlamak en b�r�nc� amaç olsa gerek. B�r�nc� kayıt dönem�nde as�l l�ste kaydı esnasında sıkıntı
yaşanmadı. Ancak yedek l�ste kaydında ortalık karıştı. Yaşanan alt yapı sorunu Sa�nt Joseph L�ses�'n�n sorunsuz
kayıt f�kr�n� anında ters yüz ett�. S�stemdek� tekn�k aksaklıklar neden�yle ortaya çıkan durumun çözümü ek
kontenjan oluşturmaktı. Öyle de yapıldı. 

Bu yıl yabancı özel okullara rağbet tahm�n ett�ğ�m�z orandan daha fazla oldu. Üst puanla öğrenc� alan okullar
bu durumdan çok etk�lenmed�. Daha öcek� yıllarda yüzde altı veya yed�l�k d�l�mlerden öğrenc� alan okulların
yüzde üçlere yükseld�ğ�n� görmek b�zler �ç�n de �lg�nç b�r deney�m oldu. Bu, bu yıla mı özel ancak gelecek sene
anlayab�leceğ�z. 

Resmî okullar �ç�n yola koyulanlara tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak güzel b�r terc�h l�stes� hazırladık.
Herkes hayal�n� kurduğu okulda olacak umarız. 9 Ağustos sonrası nak�l dönem� tekrar hareketleneceğ�z. 
Çok özel cümlelerle yola çıktık b�z; "Eğ�t�m k�ş�ye özel olmalı. Her b�reye özel b�r okul vardır.” ded�k.
Çocuğunuzun karakter�ne uygun okulla buluşması çok değerl� çünkü. B�zler de bunun �ç�n burdayız. S�ze en
doğru rehberl�ğ� yapab�lmek adına deney�ml�yoruz her yıl sürec�... Key�fle...

Yeş�m Aksu Pesenoğlu 
Pakkan Eğ�t�m Kurumları Sınav Kom�syonu

L�se yerleşt�rme dönem� tüm vel�ler�m�zle b�rl�kte heyecanımızın dorukta
olduğu b�r dönemd�r.  B�z öğretmenler �ç�n “hasat dönem�d�r” aslında. Çok
değer ver�r�z yet�şt�rd�kler�m�z�n her b�r�ne, tek tek hang� okul, hang� öğrenc�
�ç�n daha �y� olur d�ye kafa yorarız. Türlü senaryolarla geleceklere yön
vermeye çalışırız. Bu yıl da Pakkan A�les� olarak  key�fle uğurladığımız, b�ze
yolu düşen tüm öğrenc�ler�m�z ve değerl� vel�ler�m�zle b�r l�se yerleşt�rme
dönem�n�n daha sonuna geld�k. Bazen sev�nçten yere göğe sığamadık, bazen
son dak�kada b�r yarım puan farka hayıflandık. N�hayet�nde resmî okullar �ç�n
terc�h ve özel okullarda kayıt dönem�n� ger�de bıraktık. Pek� bu yıl neler
yaşandı? Kayıt takv�m�nde takv�mde farklı neler vardı? Deney�mled�ğ�m�z
bunca sene gördükler�m�z�n dışında da olanlar nelerd�? 

Yeş�m Aksu Pesenoğlu 

Konuk YazarLGS 2020 
BİZE NELER ÖĞRETTİ?



S I N A V L A R D A N  Ö N C E
Ç A L I Ş M A N I N  E T K İ L İ

Y O L L A R I

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı için tüm senaryolara hazır olduğunu söyledi. Pakkan Okulları olarak bizler
de mevcut senaryolara uygun şekilde çalıştık: Okulların akademik takvime uygun zamanda açılması, yüz yüze
eğitimin kısmi olarak verilip online öğretimle tamamlanması ya da okullar kapansa bile uzaktan öğretimle
sürecin devam etmesi gibi durumlara karşı hazırlığımızı her platformda tamamladık. Geride bıraktığımız dönemde
online platformda en etkili ders yapan okulların başında gelen okulumuzun teknik alt yapısı son derece etkili ve
hızlıydı. Şimdi sürecin derinliklerine iniyor ve içeriğimizi daha da güçlendiriyoruz. Bu süreçteki başlıca hazırlıklarımız
şunlar:

Yüz yüze eğitimin başlaması ve alınacak sağlık
önlemleri nedeniyle okullardaki büyük bahçeler ve
büyük sınıflar çok önemli hale gelecek. Pakkan Okulları
kapalı alanının neredeyse üç katı olan açık alanıyla bu
konuda son derece avantajlı bir yapıya sahip. İklim ve
içeriğimiz el verdiği sürece pek çok dersi açık alanda
yapabilmek için gerekli düzenlemeleri yaptık.

Okulumuzda Covid-19’dan önce ve salgın
sürecinde gerçekleşen dezenfeksiyon çalışmaları

okulların açılmasıyla hızlanacak. Oluşturulacak
yeni bir takvimde nano teknolojiye sahip ürünlerle

okulumuz sürekli dezenfekte edilecek.

COVID-19 ÖNLEMLERİMİZ

Yüz yüze eğitime başlıyoruz.

Dezenfeksiyon çalışmaları...

Okul servislerinin hem dezenfeksiyonu 
hem de servislerde araç başına düşen öğrenci
sayısını azaltma çalışmalarımız hızla devam
ediyor.

Tüm okuldaki günlük iç trafiği düzenleyecek,
öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak ve sağlıklarını

gözetecek önlem yönergelerini hazırlıyoruz. Yine
yemek salonumuz, etkinlik alanlarımız ve branş
atölyelerimizin uygun kullanım prosedürleri de

sizlerle paylaşılacak.

Hayatı kolaylaştıracak yönergeler...

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılına ait tüm
kademelerde öncelikle ilk çeyrekteki içerikleri online
süreçlere uygun hale getiriyor, akademik alt yapıyı
uzaktan öğretim disiplinlerine göre dönüştürüyoruz.
Hedef kazanımları en etkili ve akılda kalıcı biçimde
sunmak için bütün ders içeriklerini yeniden
yapılandırıyoruz. Yine merkezi sınav hazırlığı
konusunda da özel bir program inşa ediyoruz.

Online içerikler hazır.

Okul yolu...



Geleceğ�n kuşaklarını yet�şt�ren okullarda en
çok neye önem ver�lmel�d�r?

Eğer önümüzdek� 10, b�lemed�n�z 20 yıl
�çer�s�nde bugün �nsanların  �ş hayatında
yapab�ld�kler�n�n çoğunu robotlar ya da
mak�ne öğrenmes�ne dayalı algor�tmalar
yapacaksa bugün aldığımız eğ�t�m, gelecekte
b�z� nereye ve nasıl konumlandıracak?

Bu soruların cevabını ararken yol göster�c�
olab�lecek b�r temel b�lg�m�z var: İnsanı
robotlardan ve mak�nelerden ayıran
(ş�md�l�k) en öneml� göstergelerden b�r�s�
duygularının varlığı. D�ğer canlılardan ayıran
�se, duygularının farkındalığı ve duygularını
yönetme becer�s�. B�r başka öneml� gösterge
�se �nsanın sosyal hayatı: Başkalarıyla
beraber yaşaması. İşb�rl�ğ� ve rekabet g�b�
olguların, sevg� ve öfke, bağlılık ve güven g�b�
duyguların sosyal hayatın ürünü ve tutkalı
olması.

O zaman nasıl olacağını tam b�lemed�ğ�m�z
bu geleceğe hazırlanırken, ayırıcı
özell�kler�m�z� beslemek ve pek�şt�rmek b�r
stratej� olab�l�r: Sosyal ve duygusal gel�ş�m�n
geleceğe hazırlanmanın ana yollarından
başlıcası g�b� gözüküyor. Öyleyse, günümüz
kuşaklarının sosyal ve duygusal gel�ş�m� nasıl
ve k�m tarafından desteklenecek?

Anne-baba, okul, toplum

Çocuğun gel�ş�m�n� anne-baba başlatır, çocuk
büyüdükçe toplum okul g�b� kamusal kurumlar
aracılığıyla katkı ver�p çocuğun gel�ş�m�n�n hak
ett�ğ� noktaya er�şeb�lmes� �ç�n gerekl�
olanakları sağlayarak sürdürür. Okul ders
yapılan b�r yerden �baret değ�ld�r; okulda
oluşan �kl�m �le b�r toptan gel�ş�m alanı ortaya
çıkar. Okulun �kl�m�n� �se okuldak� paydaşların
sosyal ve duygusal gel�ş�m düzey� bel�rler. Bu
cümleler�n kulağa hoş gelen b�r kl�şe g�b�
geld�ğ�n� kabul ed�yorum; ancak hayata
geç�r�lmem�ş b�r slogan düzey�nde kaldığını da
görmemek mümkün değ�l.

Hayata geç�r�lmem�ş olması eğ�t�m
çevreler�nde sosyal ve duygusal gel�ş�m�n nasıl
gerçekleşeceğ�ne �l�şk�n b�r netl�ğ�n olmaması,
akadem�k gel�ş�m dışındak� alanlarda
s�stemat�k uygulamalar gerekl�ğ�n�n kabul
ed�lmemes� g�b� etkenlerle açıklanab�l�r. D�ğer
yandan, ülkeler�n eğ�t�m yapı ve kazanımlarına
�l�şk�n öneml� ver�ler� b�r araya get�ren PISA
değerlend�rmeler�ne 2015 ’te öğrenc�n�n sosyal
ve duygusal gel�ş�m�ne �l�şk�n soruların eklenm�ş
olması, okulun sadece akadem�k değ�l
duygusal, f�z�ksel ve sosyal gel�ş�mdek� rolünün
artan önem�n�n evrensel kabulünü yansıtıyor.

Belk� de dünyanın �ç�nde olduğu karmaşık ve
çapraşık durumdan çıkış yollarından b�r�s�
çocuklarımızın duygu dünyasında zeng�nleşme
ve farkındalığı sağlamaktan, başkalarıyla
�şb�rl�ğ� yapma becer�ler�n� kazanmaktan,
başkalarına z�hn�nde yer açmayı öğrenmekten
ve çocuğun f�z�ksel ve ruhsal sağlığının
b�l�şsel/akadem�k gel�ş�m�n�n ayrılmaz zem�n�
olduğunu akılda tutmaktan geç�yor.

Uzmanımız D�yor K�!

OKUL İKLİMİ VE SOSYAL
DUYGUSAL GELİŞİM NEDİR?

Pakkan Okulları PDR Serv�s� Paylaşımı

Prof . Dr . Yankı Yazgan
www .yank�yazgan .com

Bu değerl� yazının tamamını okumak �ç�n:
http://www.yank�yazgan.com/okul-�kl�m�-ve-sosyal-duygusal-

gel�s�m-ned�r/



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 .


