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KURUCU
Yasemin PAKKAN

OKUL MÜDÜRÜ
Müge SELÇUK

BU SAYIDA
NELER VAR?

YASEMİN PAKKAN 
Kurucumuzdan...

Covid -19 Sonrası Okullar

75 güne yaklaştı “Evde kal.” süreci. Kaldık evlerde. Düşündük, okuduk, dinledik. Hiç olmadığı kadar beraber olduk. 
Birbirimizi yeniden tanıdık adeta. Anne çocuk, babaanne torun, gelin kayınvalide, anne baba... Birlikte çok değerli 
vakitler geçti. Krizdi, fırsatlar yakalandı. Evden kaçar gibi çıkıp, tüm gün oradan oraya koşturup, yorgun argın eve varıp, 
birbirimize vakit ayıramadığımız günlerin acısı çıktı. Bir yandan sinsice yaklaşan, bize veya sevdiklerimize isabet etme 
ihtimali olan bir virüsten kaçarken bir yandan da sorumluluklarımızı yerine getirme gayreti elbet kolay olmadı. Öğrenciler 
uzaktan eğitim zincirine halka oldular. Dersler, ödevler, oyunlar, sıkılmalar, huy değiştirmeler, öğretmen anneler, 
bozulan ilişkiler... Yakında bitecek. Yan yana, can cana olacağımız günler kapıda. 
 
Ancak görünen o ki bu virüs kolay kolay yok olacak gibi değil. Bir anda 16 kişiye bulaşıyor, ardından hızla yayılıyor. Aşı 
ve bağışıklık zaman istiyor. Üstelik devamı da gelebilir diyor uzmanlar. O halde kendimizi yeni bir sosyal hayat 
formülüne uydurmamız şart. Büyük mevcutlu üniversitelerden bazıları şimdiden 2021 yılı sonuna kadar uzaktan eğitim 
yapacaklarını duyurdular bile. Değişen dünyada artık okullar da yeni planlar yapmaya başlayacak. Yüzlerce 
öğrencinin var olduğu çok katlı, açık alanı az olan okullar yerine büyük bahçeli, az katlı, depreme dayanıklı binalar 
tercih edilecek, yani sakinlik aranacak. Büyük sınıflarda, az mevcutlu, butik zihniyette okullar yeğlenecek. 
 
“Hangi okul?” sorusunun cevabı değişiyor yani bu dönemle. Unutmayalım ki okul tüm günümüzü birlikte paylaştığımız bir 
yaşam alanı. Kişiliğin şekil aldığı, öz güvenin kazanıldığı yerler. Eğlenmeyi, öğrenmeyi, sevgiyi, dostluğu bulduğumuz 
dönemler hep okul zamanları değil mi? Tam tersi bilmeyerek yapılan hatalar, sarf edilen sözlerle kırılmış kalpler de okul 
anılarında saklanır hep. İşte bu nedenlerle sakin, butik, sınıf kontenjanı az, yemek salonu, kütüphane ve etkinlik bölümleri 
geniş, havasız gösteri salonlarına tıkılmadan bol açık havanın kullanılabileceği imkânlara sahip, kendine has kültürü olan 
okullar aranacak artık. Kısaca öğrencinin adını bir günde öğrenecek durumda olan okullar öne geçecek bu dönemde.
 
Okulumuz fiziki yapısı itibariyle sağlıklı bir ortam sunuyor hem öğrencilerine hem öğretmenlerine. Göz alabildiğine 
yemyeşil, koşup oynamaya elverişli düz bir arazi, gerektiği kadar bahçe malzemesi, yatay iki bina ve bu binalar 
arasında bol oyun alanlarına sahip. Büyük bahçemizde tavşanlarımız, kaplumbağalarımız, kümesimiz, köpeğimiz... 
Araç parkları yeşil alanımızdan uzak. Çevrede oturum pek yok. İşte böyle bir fiziksel ortamda, Türk Alman Üniversitesi 
Beykoz Yerleşkesi içinde güvenle, dostlukla ve azimle üçüncü yılımızı karşılamaya hazırlanıyoruz. Okulumuzda makul 
bir kontenjanla ve yıllarca omuz omuza başarıları kucakladığımız öğretmenlerimizle sakin bir ortamda yol alıyoruz. Okul 
kültürü uzun zaman ister malum, istikrar önemlidir. Çocukların mutluluğu için öğretmenin mutluluğu çok önemli derim hep, 
bilirsiniz. Hatta tüm ekip sevgiyle çalışıyorsa bir okulda, sinerji çok uzaktan hissedilir. Bu iklim velileri de etkiler. Okula, 
eğitime, öğretime olan güven güçlenir. İşte bizim okulumuzun kimliği tam da bu.
 
Yakın bir zamanda, MEB akademik takvimi bitiyor ve uzaktan derslerimiz de sona eriyor. Güzel bir tatil çocuklarımızı 
bekliyor. Biz okulumuzun sayfiyeyi andıran yapısında hem çalışıp hem dinlenecek ve öğrencilerimize yeni sürprizler 
hazırlayacağız. Tabii ki yeniliklerimiz de olacak. Yeni dönemde sosyal aktivitelerimiz artıyor. Okul sonrası ve cumartesi 
programları zenginleşiyor. Hayat normale döndüğünde öğrencilerimizi yepyeni ve zamanın ruhuna uygun biçimde 
düzenlenmiş bir programla karşılamaktan mutlu olacağız. Sevgiyle kalın...

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 izni ile kullanılmaktadır ve telif 
hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir 
şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde 
değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç 
verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz.

Ana Sınıfımız, 
Hayatın ta Kendisi

“Kaygısız Çocuk Nasıl Yetiştirilir.”
Dr. Özgür Bolat

İlkokulumuz 
Gelecek İçin Odaklandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı

#101PakkanChallenges

Okul Dışarda Günü

PDR Servisi
Pandemi Döneminde Ekran Zamanı

English: 
Live And Learn

#Sanatİyileştirir

Pakkan Online
Dönemi

Baş Yazı



Ana Sınıfımız, Hayatın Ta Kendisi

Düş gücü, onların ellerindeki en 
büyük güç... Ne kadar desteklersek 
o kadar yaratıcı olacaklar. Onlar 
geleceğin astronotu, mühendisi ya 
da sanatçısı… Ana sınıfı öğrencimiz 
Derin Mavi uzaya gidiyor! :)

Eliz SERTAN

Ana sınıfı dönemi okulla bağ kurma dönemidir kuşkusuz. Okul denen şeyin hayatın ta kendisi olduğunu o yaştaki çocuklara 
yaşatmak işte bu nedenle çok önemli. Neden okullu olduklarını, burada öğreneceklerinin ne işe yarayacağını sorgulamaya 
başladıklarında, ana sınıfında yaşadıkları deneyimler çocuklar için hayli yol gösterici olacaktır. Doğru iliklenmesi çok önemli 
olan o ilk düğmedir ana sınıfı…

Ana sınıfı öğrencilerimiz yaşam döngüsü 
konusu kapsamında kurbağaların yaşam 
döngüsünü ele aldı. Konu ile ilgili gerekli 
açıklamaların ve etkinlik örneklerinin 
olduğu videoyu izleyen öğrencilerimiz 
yaratıcılıklarını ortaya çıkararak kendi 
yaşam döngüsü sunumlarını hazırladılar.

Özgür Deniz ATAÇOCUĞU

Derin Mavi ÇİFTÇİ Arın Baybars PEHLİVANLI

Derin Mavi ÇİFTÇİ



Ana Sınıfımız, Hayatın Ta Kendisi

Minik eller iş 
başında... Mis gibi 
limonatalar ve kekler 
yapan çocuklarımız 
emeği, emeğin 
karşılığında alınan 
hazzı tattılar. Biz de 
çabalarını alkışladık.

Evde etkinlere devam… Geçen ay tırtıl ve kelebek yapmayı denemiştik. Bu ay da doğal 
materyalleri kullanarak öğrendiğimiz seslerle modellemeler yaptık.

Özgür Deniz ATAÇOCUĞU

Ali Yağız ÖZVATAN

Gülperi ŞAHİN

Eliz SERTAN

Eliz SERTAN

Sinan Eren İŞLER

Arın Baybars 
PEHLİVANLI Duru ÖRENÇ

Ali Yağız ÖZVATAN



#PakkanLive Instagram Canlı Yayınları Devam Ediyor

Velilerimiz ve takipçilerimizle daha çok şey paylaşmamıza vesile olan Instagram canlı yayınlarımız #PakkanLive mayıs ayında da 
yine dopdoluydu… Yasemin Pakkan ve öğretmenlerimizle yaptığımız yayınlara ek olarak Dr. Bahar Eriş, Prof. Dr. Özgür Öner, 
Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Sanatçı Ceyda Düvenci konuğumuz oldu. Kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler, Pakkan Okulları 
YouTube kanalında bu yayınları bulabilir.

Dr. Bahar Eriş ile çocuklardaki yaratıcılık becerisini keşfetmeyi ve geliştirmeyi konuştuk.  
Dünyadan örnekler, doğru bilinen yanlışlar, değiştirmemiz gereken alışkanlıklar sohbetin 
önemli bölümlerinden sadece birkaçı. Yalın anlatımı ve bilimsel araştırmaları içeren 
örnekleriyle bu nefis sohbeti kaçırmayın deriz.

Prof. Dr. Özgür Öner ile yaptığımız canlı yayında çocuk ve ergenlerin dünyasına 
bu sefer de kaygı üzerinden baktık. Kaygının ve korkunun ne olduğunu, neyin 
kaygı bozukluğu olmadığını net bir dille ifade etti konuğumuz. Sınav yüzünden 
kaygılanan öğrencileri ve ebeveynleri de konuştuk tabii. Ailelere ve öğretmenlere 
düşen görevleri anlattı değerli uzmanımız.

Bundan birkaç ay önce “Elele” dergisinde çıkan yazısı üzerinden sadeleşmeyi 
konuştuk Ceyda Düvenci ile. Korona virüsün bazı alanlarda nasıl da 
sadeleşmemize vesile olduğunu dillendirdik. Hayatın telaşına kapılmış ve yaşamı 
performans testi haline getirmiş pek çok ailenin durulmasına, öze odaklanmasına, 
sadeleşmesine vesile olabilecek bu sohbeti mutlaka izlemelisiniz.

Prof. Dr. Belma Tuğrul hocamız geçen ayki bültenimizde konuk yazarımızdı. Bu ay 
da canlı yayınımıza konuk oldu. Evdeki uzmanlar (!) diyerek çocuklarımızın kendi 
hayatlarının kahramanı ve uzmanı olduğunu çok güzel anlattı Sayın Tuğrul. Gerek 
verdiği örnekler, gerekse çocuklara olan inancı ve oyun dostu duruşuyla yine çok 
şey öğretti hepimize. Sohbet toplantısının 21 Mayıs Okul Dışarda Günü olması da 
konuyu şekillendirdi tabii ki.

#PakkanLive da haziran ayı boyunca da sizleri önemli konuklarla buluşturmaya devam edeceğiz. Pakkan Okulları 
Instagram hesabını takipte kalın! @pakkanokullari



İlkokulumuz Gelecek İçin Odaklandı

Açı ölçümleri 4. sınıftaki öğrencilerimiz için 
ilk kez işlenen bir konu. Bir öğrencimizin 
“Bunun (ekrandan açı ölçeri göstererek) ne 
işe yaradığını bile bilmiyorum.” dediği bir 
araçla başlıyoruz derse. Bu bize engel 
oluyor mu? Elbette hayır! Adım adım açı 
ölçeri kullanmayı öğreniyor çocuklarımız. 
Online derslerinde hep beraber açıları 
çizmeyi başarıyorlar. #GeoGebra, 
#khanacademy ve #DijitalAkıllıMatematik 
gibi kaynaklardan her ortamda 
yararlanabilmek de çok zevkli geliyor 
hepsine. Öğrencilerimiz matematik 
alanında geleceğin yol haritasını yakın 
takipteler.

1. sınıftaki öğrencilerimiz için alışveriş 
zamanıydı. Evde bulunan ürünleri, fiyat 
belirleyerek aile bireylerine sattılar. 
Sonrasında müşteri olarak alışveriş de 
yaptılar. Hem emeği, hem parayı hem 
de matematiği bir arada 
değerlendirdiler. Geleceğin ekonomik 
sistemini bugünün becerikleri çocukları 
yapılandıracak.



İlkokulumuz Gelecek İçin Odaklandı

4. sınıftaki öğrencilerimiz “Gecenin karanlığını geri vermek!” 
üzere çalışmalar yaptı bu ay. Doğayı yoran, ekosisteme zarar 
veren endüstriyel aydınlatmaları doğru ve tam perdeleyerek 
neler başarılabileceği üzerine bilinçlenip projeler ürettiler. 
Unutmayalım ki doğaya saygı, geleceğe saygı demektir.

Geleceğe odaklanmak ve yarının teknolojilerini 
hayal edebilmek üç boyutlu düşünebilmekle 
yakından ilgili. 3. sınıftaki öğrencilerimizle çokgen 
ve prizmaları üç boyutlarıyla keşfetmeye devam 
ediyoruz. Çocuklarımızın kürdanlar ve nohutlarla 
yaptıklarına göz atmak ister misiniz?



Konuk Yazar

YARGILANMA KORKUSU
Maalesef, toplumumuzda birçok insan, diğer insanlar tarafından yargılanmaktan korkar. Bir aile sürekli “El âlem ne der?” korkusuyla çocuğunu 
yetiştirirse ve çocuğun her konuda ‘mükemmel’ olmasını beklerse çocuk kaygılı yetişir. “Hata yaparsam  insanlar beni kabul etmez.” diye korkar.
Aileler, çocuklarını olduğu gibi kabul edip davranışları dış etkenlere değil de değerlere bağlarsa çocuk yargılanmaktan korkmaz ve kaygı 
geliştirmez. Çünkü kendisini olduğu gibi kabul eder.  Değerler sürdürülebilir bir mutluluk kaynağı yaratır.

GELECEKTE YAŞAMAK
Stanford Üniversitesinden Prof. Philip Zimbardo insanların zaman algılarını ölçüyor. Bazıları geçmişte yaşarken bazıları gelecekte yaşıyor. 
Bazıları da her ikisiyle de ilgilenmeyip yalnızca ‘an’la ilgileniyor. Prof. Zimbardo, daha sonra bu kişilerin kaygı düzeylerini ölçüyor. Fark ediyor ki 
gelecek odaklılar, çok daha kaygılı bir yaşam sürüyor. Peki, neden gelecek odaklılar daha kaygılı? Bir insan neden gelecek odaklı olur? 

Bir insan değersiz hissediyorsa ve içindeki boşluğu dış kaynakla (para, mevkii, başarı gibi) dolduruyorsa bilir ki bu sürdürülebilir değildir. 
Örneğin; başarılı olur, kendisini bütün hisseder ama etkisi bir süre sonra geçer. Değersizlik duygusu olan insanlar böylece ‘gelecek odaklı’ yaşar. 
Tekrar tekrar, sürekli başarılı olması gerekir. ‘Başarılı’ olmazsa diğer insanlar tarafından kabul görmeyeceğini düşünür. 
Bu kişinin geleceğini çok iyi planlaması gerekir. Bu da tam bir kaygı kaynağıdır. Çünkü, “Ya tekrar başarılı olamazsam?” düşüncesi sürekli kaygı 
yaratır. Sınav kaygısının da bir sebebi budur. 

Sonuç olarak, kaygısız bir çocuk yetiştirmek için ebeveynler, dış kaynaklara değil de iç kaynaklara bağlı ve çocuğu olduğu gibi kabul ederek 
mutlu çocuk yetiştirebilir.

Dr. Özgür Bolat
Eğitim Bilimci / Yazar 

KAYGISIZ  ÇOCUK NASIL YETİŞTİRİLİR?
Bazı çocuklar oldukça kaygılı büyürken bazıları daha huzurlu büyüyor. Acaba bunun temel sebebi ne?

Bazı ebeveynler, sürekli çocuğa bir şey öğretmeye çalışır. “Çocuğumu iyi yetiştirmeliyim ve onu güzel bir 
geleceğe hazırlamalıyım,” düşüncesi ile çocuğunu şekillendirmeye çalışır. Tabii ki bunu iyi niyetle yapar. 
Örneğin, hayata hazır olsun diye ona sürekli ‘doğru’ yemek yemeyi, ‘doğru’ konuşmayı, toplum içinde 
‘doğru’ davranmayı öğretir. Ama çoğu zaman çocuk bunu böyle algılamaz. Peki, nasıl algılar? 

Ailem sürekli beni şekillendirmeye ve değiştirmeye çalışıyor. Çocuk sürekli böyle hissederse çocuk, kendisini 
bütün hissedemez ve dolayısıyla kaygılı büyür. Çünkü çocuk kişiliği (öz) ile değil, davranışlarıyla kabul 
gördüğünü düşünmeye başlar. Kendi yetişkinliğinde de kaygılı olur. Kısacası, şekillendirme ihtiyacı kaygı 
yaratır. Önemli olan çocukla ilişki kurmaktır. Zaten çocuk gözlem ve model alma yoluyla doğruyu öğrenecek-
tir. Kaygının tek sebebi bu değildir.



“Bütün ümidim gençliktedir.” diyen Ata’mızın ümidimizi 
yeşerten çocuklarına ve gençlerine duyduğumuz hayranlıkla 
kutladık yine bu önemli bayramı. Günler öncesi başlayan 
heyecanımız hepimizi hareketlendirmişti. 

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa, 
sağlam vücutta bulunur.” sözünün izinde her çocuğun ve 
gencin daha çok hareket etmesini sağlamak niyetiyle 
öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kapsayan bir meydan 
okuma başlattık.

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak dört yıl sürecek olan Kurtuluş 
Savaşını başlatmasının 101. yılında 
#101PAKKANCHALLENGES etiketiyle sporu öne 
çıkarmaya ve her şartta sporcu ruhunu alkışlamaya sözümüz 
vardı. Sözümüzü tuttuk.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anlam 
ve önemine uygun olarak hazırlanan videolarımız günlerce 
ekranlarımızda döndü, binlerce gence ilham oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



Anneler Günü Hazırlıkları Okul Dışarıda Günü

Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü için 
biz de okulumuzda çeşitli hazırlıklar yapardık. 
Online öğretim düzeni bu ritüelimizi değiştirmedi ve
yine tüm sınıflarımız için heyecanlı, gizli saklı bir telaş vardı 
anneler günü öncesi. Kapılar kapandı, kağıtlar, renkli 
kalemler toparlandı, sanat ve duygular konuştu.

Tüm dünyada 9 milyondan fazla çocuk 21 Mayıs günü 
“Doğamızda oyun var.” kutlaması yaptı ve doğa gibi 
giyindi. Yıllardır hem evlerde hem de okullarda, açık havada 
oynamayı ve öğrenmeyi kutlamak ve ilham vermek için 
yapılan bu küresel hareket Korona virüs kriziyle karşı karşıya 
olduğumuz bu günlerde pek çok anlamda daha da kıymetli 
oldu bizler için.



Ortaokulda Tekrarlar Dönemi Başladı

Konularımız pek çok alanda bitti. Artık tekrarlar yapıyor, 
öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Ekrandan ekrana bağ kurmak, her 
öğrencinin birbirine daha çok bakmasını sağlamak uzaktan 
öğretimde çok kıymetli bir yer tutuyor. Derse dikkat süresini ve 
katılımı arttırmak için yapılacak değişik giriş etkinlikleri çok önemli. 
“Şapka Günü” işte bunlardan biriydi ortaokul öğrencilerimiz için. 
Online dersteki gülüşmeler şapkalar kadar renkliydi.

Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından ilan edilen 18 Mayıs 
Müzeler Günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanır ve 18-24 Mayıs her yıl Müzeler Haftası olarak 
kabul edilir. #OkulumPakkan diyen öğrencilerimiz ve bu haftada www.anitkabir.tsk.tr üzerinden Ata’mızı sanal 
ortamda bile olsa ziyaret ettik. Tarihe geçecek bu anlamlı ziyaret eşliğinde öğrencilerimize Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü saygıyla anmak için hiçbir engelin olamayacağını göstermekten onur duyduk. 
Sadece online gezdiğimiz müze bu da değildi tabii ki… Ortaokul öğrencilerimiz yine sanal olarak Troya Müzesi 
gezisi de yaptılar.



Gerekli malzemeler:
•5-6 adet patates
•Yarım demet maydanoz
•250 gr. kıyma
•1 adet soğan
•Tuz, karabiber, kırmızı toz biber (Pul biber veya salça da 
     olabilir. Sos için kullanılacak.)
•Yoğurt
•Sıvı yağ
•Tereyağı

Yapılışı: Önceden haşladığımız patatesleri bir kabın içinde yarım demet ince doğranmış maydanoz, tuz ve karabiberle birlikte 4-5 yemek 
kaşığı sıvıyağ ekleyerek iyice ezip hamur kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz.
Yaptığımız patates hamurundan istediğimiz büyüklükte bezeler yapıp yuvarlak hale getirip içlerini doldurabileceğimiz şekilde oyup 
(Kahve fincanı benzeri) servis tabağımıza yerleştiriyoruz. 
Çok küçük doğranmış soğan ve kıymamızı tuz ve karabiberle iyice pişirirken bir taraftan da mantımızın sosu için kırmızı toz biberle birlikte 
tereyağımızı eritip kıvamını almasını sağlıyoruz.
Pişirdiğimiz kıymayı servis tabağına hazırladığımız patateslerimizin içine bir kaşık yardımıyla doldurduktan sonra çırpılmış yoğurdumuzu 
(Tercihe göre sarımsaklı olabilir.) hazırladığımız patates toplarımızın üzerine istediğimiz şekilde gezdiriyoruz ve en son da hazırladığımız 
sosu yoğurdun üzerine dökerek servise hazırlıyoruz.
Afiyet olsun. 

Mutfakta daima hareket vardır. Bir şef her zaman kendini aşmaya ve servisi için mümkün olan en unutulmaz 
lezzetleri sunmaya odaklıdır. Tadanların yorumları şef için önemli bir çizgidir. #PakkanChef ler içinde durum 
böyle kuşkusuz.

Bu ay kulübümüzde pek çok lezzet sunumu vardı. Kekler, limonatalar, 
börekler, kurabiyeler, salatalar hatta patates mantısı…. 
Biz nefis “Patates mantısı” tarifimizi şuraya koyalım. Belki siz de denemek 
istersiniz.

“Pakkan Chef”lerimiz Mutluluğumuz İçin Hazırlıyor



PANDEMİ DÖNEMİNDE EKRAN ZAMANI

Tüm dünyada yaşanan pandemi süreciyle birlikte pek çoğumuz dijital dünyanın içinde planladığımızdan daha fazla yer almak durumunda 
kaldık. Geride bıraktığımız iki ayı aşan süreçte pek çok alışkanlığımız gibi dijital dünyadaki tecrübelerimiz de değişti, yepyeni rutinlerimiz 
oluştu. Bu değişiklik süreci çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerini yakından etkiliyor kuşkusuz ve iyi yönetilmesi bu anlamda çok 
önemli. Peki bu yeni dönemde çocuklarımıza doğru bir önderlik yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?
• Bu özel dönemde çocuklarımızın ekran sürelerini bir parça daha uzun tutmak gerekebilir. Burada önemli olan, bu süreyi çocuğumuzun 
hangi amaçla kullandığı ve zaman planına uygun davranıp davranamadığı… Çocukların ebeveynlerle birlikte belirledikleri zamanı 
aşmaması ve planlarına uyması özellikle çok önemli. Zamanda esneklik göstermek bir sonraki teknoloji kullanımı için çocukların kendilerini 
kontrol etmesini zorlaştırır. Zira her zaman belirttiğimiz gibi çocuklar rutinleri sever. Eğer ekran zamanı planlı olmazsa günlük rutinleri 
bozulabilir. Yemek ve uyku düzenleri etkilenebilir. İşte bu yüzden rutinin devamlılığını sağlamaya özellikle dikkat edilmeli.
• Ekran zamanı ve doğru kullanımı çocuğun güvenliği açısından da çok önemli. Çocuğun İnternet üzerinde izlediği adresler ve sosyal 
medyadaki hareketleri aile tarafından takip edilmeli. Yanlış bilgi ve haberlerin hiçbir filtre olmadan çocuklara ulaşabileceği her zaman 
aklımızda olmalı. Mutlaka çocuklar için hazırlanmış internet filtresi kullanılmalı ve günlük kontroller yine mutlaka ebeveyn tarafından 
yapılmalıdır.
• Ekranın doğru kullanımı için anında müdahale çok önemli olabilir. Bu anlamda dijital araçları ortak alanlarda bulundurmayı öneriyoruz. 
Bu tedbir hem çocukları takip etmek açısından ebeveynlere kolaylık sağlar hem de çocukların kontrollü davranmayı deneyimlemesi açısından 
önemlidir.
• Çocuğun her zaman olduğu gibi ekran kullanımı konusunda da nitelikli geri bildirime ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Anne ve babaların 
yararlı içerikte internet kullanımını desteklemesi ve bununla ilgili çocuğa olumlu geri bildirim vermesi çocuğa yol haritası olacaktır. 
• Dijital araçlara erişim ve plana sadık kalınarak ekran kullanımı konusunda ebeveynlerin net ve ortak bir tavrının olması yine çok önemli… 
Özellikle akşam saatlerindeki ekran kullanımı konusunda çocuğa karşı net bir kararımız olmalı. Uyuduğu odada açık ve mesaj akışına sahip 
bir cihazın olmamasına özen göstermeliyiz. 
• Akıllı elektronik cihazları çok sık kullanan çocuklarımızın bedensel gelişimini de mutlaka düşünmeliyiz. Uyku düzeninde bozukluk 
yaratabilecek derece yatakta tablet, bilgisayar ve telefon kullanımına engel olmalıyız. Yine günün diğer saatlerinde ekran başında duran 
çocuklarımızda oturuş bozukluğu olmamasına, gözleri etkilenmeyecek biçimde cihazların uzaklaştırılmasına ve kulaklık vs kullanıldığında 
sağlık koşullarına uygun biçimde kullanılmasına özen gösterilmeliyiz. 
• Teknoloji kullanımının aile içi iletişimi zorlaştırması bu dönemde karşımıza çıkabilecek sorunlardan biri olabilir. Bu nedenle günün belirli bir 
bölümünde ailedeki herkesin bütün teknolojik aletlerden uzak olduğu bir zaman dilimi yaratmak işlevli olabilir. Bu karar evdeki iletişimi 
kesinlikle daha güçlendirir.

Pakkan Okulları
PDR Servisi

Uzmanımız Diyor Ki...



English: Live And Learn

In our school English means learning with fun. Our 
teachers and students try to pursue every 
possibility to turn their lessons into fun activities. 
Therefore, on May 4th –  an unofficial day that’s 
celebrated as the Star Wars Day all around the 
world – we wanted to welcome our Grade 7 
students with the Imperial March from the 
renowned Star Wars movie and of course a Storm 
Trooper mask. We talked about the day and the 
movie and had a fun introduction to the lesson 
together.

Our sweet Grade 1 
students have also had an 
amazing month of May. 
Language learning is so 
much more fun when we 
create fun activities. We 
made our own Mother’s 
Day gifts, showing 
appreciation for their 
endless love. We made 
our fun egg hats, origami 
bunnies and our cute 
fortune tellers. We believe 
learning should not be 
limited to classroom, it 
should be also supported 
with extra-curricular 
activities. 
Also with our grade 2, we 
read an interesting book 
on building a pillow fort, 
and couldn’t help but 
build our own forts. Oh 
what fun May was. 



English: Live And Learn

Another fun activity was with our 
Grade 3 students, we wanted to 
create comic strips together. First 
step was to learn and understand 
the important points of making a 
comic strip. For instance, if you 
want to have both human and 
animal characters, their speech 
bubbles should differ because 
basically humans talk but animals 
think. After long discussions and 
preparations students decided on 
their characters and their stories. 
Then it was time to show their 
talents and creativity! Here are 
some examples of our students’ 
works:

We love planning our English 
lessons in an interdisciplinary way. 
Therefore, we tried to blend the 
English lessons with music with our 
Grade 5 students. They are hard 
at work studying our class reader, 
The Twits. However, we still find 
time to have fun. Our students 
started an impromptu guitar 
concert - what a talented bunch.



#Sanatİyileştirir

Bu ay pek çok sanat etkinliğinin haberlerini 
paylaştık okulumuzun #instagram hesabından. 
Amacımız sanatın iyleştirici ve bağ kuran etkisini 
çoğaltmak kuşkusuz. Bu paylaşımlara hızla devam 
edeceğiz. Eğer sizin de paylaşmak istediğiniz 
etkinlikler olursa #sanatiyileştirir ve #PakkanSanat 
etiketleriyle ve hesabımızı da ekleyerek 
instagramda yer vermeniz yeterli. Biz de zevkle 
tüm takipçilerimizle paylaşırız.

4. sınıftaki öğrencilerimiz Vincent Van Gogh’un 
ölümünden bir yıl önce, 1889 yılının Haziran 

ayında yaptığı meşhur “Yıldızlı Gece” tablosunu 
dikkatla inceleyip, sanat tarihindeki yerine 

odaklanıp, hakkında aklımıza gelen pek çok soruyu 
tartışıp kendi yorumlarını oluşturdular. Hangi ders 

miydi bu? Ders biraz sanat, biraz resim, biraz tarih, 
biraz insan bilimleri biraz da geometri...

Öğretime Bütünleşik Bakmak: Resim Dersi



#PakkanSanat

İki ünlü sanatçı: Keith Haring ve Mondrian…
Öğrencilerimiz bu iki sanatçının eserlerini, bakışını, tarzını anlayıp kendilerine ait 
yorumlarıyla tek çalışmada birleştirdiler. Hedefimiz; figüratif çizimi anlarken bir yandan da 
öğrencilerimize renk bilgisini hatırlatmak, ana ve ara renklerin üzerinden geçmekti.

Bir başka dersimizde bu sefer 
çalışmalarımıza eşlik eden isim 
Süleyman Saim Tekcan’dı. 
Öğrencilerimiz sanatçının atlar ve hat 
serisini inceledi ve kendi atını 
yorumladı.



Eğitime de Müziği de Ara Yok!

Beden Eğitimi ve Oyun

Pakkan öğrencilerinin notalar üzerinden 
müziğin yapıcı dünyasında yolculuğu 
devam ediyor. Online öğretim sürecinde 
bir nefes gibi olan bu dersle bir kez 
daha sanatın iyileştirici gücüne şahit 
olduk. Müzik sevgileri ve becerileri 
gelişmiş öğrencilerimiz diğer online 
derslerin başında mini konserler 
vermeyi, kimi zaman ritm tutmayı,
bazen alkışlamayı bazen de 
alkışlanmayı çok seviyor.

Beceri ve koordinasyon çalışması 
hayatımızın her döneminde bize gerekli 
olacak önemli kazanımlardan biri. 
Özellikle ilkokul öğrencilerimiz bu 
anlamda önemli yollar katetti.



Pakkan Online Dönemi Kitap Önerilerimiz

Sevgili Pakkan Ailesi;

Bildiğiniz üzere tüm dünya Covid-19 virüsü nedeni ile zor günlerden 
geçiyor. Hepimiz işimiz , geleceğimiz , çocuklarımız ve anne, 
babalarımız için oldukça endişelendik. Ne yazık ki tüm işletmelerin ne 
kadar esnek olabildiğinin test edildiği bir dönemden geçtik. Bazı 
kurumlar bu süreçten zayıflayarak çıkarken bazılarıysa kazançla çıktı. 
Görünen o ki kazananlar, duruma göre hızlı aksiyon alabilen çevik ve 
samimi işletmeler oldu. 

Pakkan Okulları bu süreçte benim yakından takip ettiğim kurumlar 
arasında süreci  başarılı yönetenlerden biri ve takdiri sonuna kadar 
hak ediyor. Bilgilendirmelerin samimi ve hızlı yapılması, bizleri veli 
olarak müthiş rahatlattı. Bu süreçte  bir adım geriye gitmediğiniz gibi 
belki de yolda yaşanan zaman kaybını eğitime katarak bir adım 
ileriye gittiniz. Yaşanan sorunları aşmak için hemen aksiyon alıp tekrar 
organize olabildiniz. Bu başarı ancak ciddi bir deneyim, takım 
çalışması ve liderlikle gerçekleşebilir.

Tüm öğretmen arkadaşlarımız bu süreçte bir an bile 
konsantrasyonlarını yitirmediler ve öğrencileri hep yakından takip 
etmeye devam ettiler. Hepsine tek tek teşekkür ederim.

Bu teşekkür yazısını okul yönetimi ve sevgili öğretmenlerimizle 
paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Ne kadar değerli olduklarını ve 
çabalarının fark edildiğini görmelerini gönülden arzu ederim.

Sağlıkla kalın.

Efe ŞEN
7. sınıftaki öğrencimiz
Poyraz Şen’in Babası

Sharon M. Draper-İçimdeki Müzik
“Şimdiye kadar tek kelime konuşmadım. Neredeyse 
on bir yaşındayım.”

İngiltere'nin saygın edebiyat ödüllerinden Coratta 
Scott King ödüllü yazar Sharon M. Draper'dan 
hüzün ve umut dolu soluksuz okunacak bir roman. 
Gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alınarak 
kaleme alınmış. 11 yaşındaki Melody'nin 
hastalığının adı Spastik ikili kuadripleji yani beyin 
felci. Yürüyemiyor, konuşamıyor, tekerlekli 
sandalyeye mahkûm. Hiçbir uzvuna komut 
veremeyen bu küçük kızın beyni ise mükemmel 
işliyor. Hikâye Melody'nin öğretmenlerine, 
arkadaşlarına, komşularına kısaca dış dünyaya 
kendini kanıtlama çabasını anlatıyor. İncelikli, naif, 
akıcı, komik ve ilham verici bir eser. Sesini asla 
unutamayacağınız bu cesur kızla tanışmaya hazır 
mısınız?
Kaynak: www.kitapyurdu.com

Yüz yüze eğitime ara verilen bu 
dönemde okulumuzun uzaktan 
öğretimdeki başarısı pek çok insanın 
dikkatini çekiyor. Özellikle süreçten 
memnun velilerimizden gelen geri 
dönüşler ve tavsiyelerle okulumuzda 
yeni kayıt dönemi de hızla devam 
ediyor. Madem yüz yüze 
görüşemiyoruz her daim, o zaman da 
online görüşme süreçlerini hemen 
başlatmalıyız diye düşündük ve 
duyurulara başladık. Gösterdiğiniz ilgi 
için herkese teşekkür ederiz.

Ursula K. Le Guin- Yerdeniz Büyücüsü
"Sanırım Yerdeniz Büyücüsü'nün en çocuksu yanı 
konusu: Büyümek. Büyümek, benim yıllarımı alan bir 
süreç oldu; bu süreci otuzbir yaşımda tamamladım 
-ne kadar tamamlanabilirse; o yüzden de çok 
önemsiyorum. Çoğu genç de önemser. Ne de olsa 
esas işleri budur: Büyümek."
- Ursula K. Le Guin -
Kaynak: www.kirmizikedi.com 



Öğrenmeye Odaklanıyor, Çabayı Alkışlıyoruz. 


