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Sevg�l� Vel�ler�m,
Dokuz aya yakın süred�r tüm dünyayı etk�s� altına alan COVID-19 neden�yle
eğ�t�m alanında da pek çok sorun yaşıyoruz. Kulağımız tet�kte; bugün ne
kararlar alındı, açılıyor mu okullar yoksa kapanıyor mu d�yerek tak�ptey�z
sürec� her an. Sıkça programlarımız değ�ş�yor ancak her şartta, kes�nt�s�z
olarak küçücük b�r ekrandan b�le olsa öğrenc�ler�m�zle buluşmaya ve
onlara dokunmaya devam ed�yoruz.

Mükemmel�yetç� yapımız gereğ� t�t�z b�r �ş çıkarmak ve cam�aya örnek
olmak �st�yoruz. En �y� aktarım, en �y� program, en �y� ders tak�b� b�zden
çıksın �st�yoruz. İş�n akadem�k kısmı belk� de en kolayı. Ortaokul ve daha
büyük sınıflarda uzaktan eğ�t�m ve öğret�m hem b�z�m hem de a�leler �ç�n
daha az sorunlu belk� ama sosyal ve duygusal etk�leş�m konusu özell�kle ana
sınıfı ve �lkokullar �ç�n daha zorlu b�r süreç. Tab�� k� b�z “Okul sokaktan
güvenl�d�r.” d�yerek her yaş �ç�n yüz yüze eğ�t�m �st�yoruz, umuyoruz,
bekl�yoruz.
 
Geleceğ� hazırlamak, geleceğe hazırlanmak derken an�den yaşanan bu
gel�şmeler hep�m�ze yen� yollar keşfett�r�yor. Bütün ek�b�m�zle çok
çalışıyoruz. Emek çok. Ancak bayrağın b�r ucunu da s�ze ver�yoruz malum.
Okul ve ev arasında kopukluk olmaması açısından s�zlerden azam� d�kkat
ve özen r�ca ed�yorum. Tak�b� bırakırsak �p�n ucu kaçar. Okul ve artık okulun
destekç�s� olarak konumlanan ev �kl�m�, eğ�t�m�n ayrılmaz parçaları hal�ne
geld�. İlet�ş�m öneml�. Öğretmen - öğrenc�; öğretmen - vel�; öğretmen -
öğretmen... D�j�tal mecrada sık buluşmalar çok faydalı oluyor. Ödev
vermeyen b�r okulduk bunca zaman b�l�rs�n�z. Ancak bu süreçte ödev
olmazsa olmazlarımızdan. Tak�b�nde de mutlaka s�ze �ht�yacımız var.
 
Okuma konusu h�ç �hmal ed�lmemel�. Öğretmenler�m tüm ayrıntılarla çok
yakından �lg�len�yorlar ancak s�z�n �lg�n�ze de �ht�yacımız çok. Bıkmadan,
yorulmadan yanımızda yer alın lütfen. Çocuklarımız okuldan uzakta, okulun
güzell�ğ�n� yaşayamadan; arkadaşlığı, dostluğu, sabretmey�, topluluk olmayı
h�ssedemeden büyüyorlar bu dönemde. Üm�d�m�z 2020’y� yolcularken
beraber�nde tüm sıkıntılarımızı da sırtına yüklemek. Yen� yıla sağlıkla,
sev�nçle okulumuzda g�reb�lmek... Özled�k yavrularımızın sesler�yle çınlayan
kor�dorları... B�zler yönet�m ek�b� olarak okuldayız. İşley�ş� merkezden
yönetmek ve kontrolü kolaylaştırmak bakımından �ş�m�z�n başındayız.
Öğretmenler�m�z� süreçte kollamak adına ş�md�l�k evler�nde
konumlandırdık. Ancak ma�l ve mesajlarla her an yanınızdayız.
 
S�zlerden r�camız ana �let�ş�m ağımız olan “k12” s�stem�n� yakından ve anı
anına tak�p etmen�z. Duyurular, programda oluşab�lecek an� değ�ş�kl�kler,
ödev alımı ve yollanması g�b� detayların çocukları yormayacak ve
bıktırmayacak durumda olması �ç�n bu tak�b�n�z çok kıymetl�.
 
Değerl� Vel�ler�m,
İş b�rl�ğ�n�z ve okulumuza olan �nancınızla taçlanıyoruz adeta. Tüm
emekler�n�z �ç�n çok teşekkür eder�z. Çocuklarımızın aydınlık yarınları �ç�n
Pakkan Okulları A�les� olarak tüm gücümüzle çalıştığımıza em�n olun.

KURUCU
Yasem�n PAKKAN

İLKOKUL MÜDÜRÜ
Müge SELÇUK

ORTAOKUL MÜDÜRÜ
Uğur GÜLCÜ

10 Kasım Anma Tören�m�z

BU SAYIDA
NELER VAR?

Ortaokulumuzda Yüz Yüze... 

Öğretmenler Günü

YASEMİN PAKKAN
Kurucumuzdan...

Baş Yazı

PAKKAN OKULLARI
Merkez Mah. Şah�nkaya Cd.

No: 86/3
34820 Beykoz/İstanbul

Tel: 444 75 60
�nfo@pakkan.com.tr
www.pakkan.com.tr

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.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Pakkan Okulları © 2020

AYLIK

BÜLTEN

Yabancı D�l Öğren�m Sürec�nde
Vel�ler�n Rolü

Onl�ne Derslere Devam

#PakkanChefs 

Pakkan Onl�ne Değerlend�rme

Ana sınıfımız ve İlkokulumuzdan
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Web s�tem�zde yer alan 10 Kasım Anı Defter�m�ze pek çok
anlamlı mesaj geld�.

10 Kasım'da . . . 

Ulu Önder 
Mustafa Kemal
Atatürk'ü anıyor,
anlıyor ve
�z�nden
yürüyoruz. 

O gün yüz yüze eğ�t�m 
 �ç�n okulda olan
öğrenc�ler�m�zle anma
tören�m�z� bahçem�zde
gerçekleşt�rd�k.

Onl�ne sınıflarımızda da
eş zamanlı tören�m�z
yapıldı. 



Yukarıda gerçekleşmem�ş olan ancak gerçekleşme
�ht�mal� pek mümkün olan (belk� de çoğunuzun yaşadığı)
bu vakadak� tüm kahramanlar, kend� bakış açılarından
haklıdır. Remz� Bey, kend� geçm�ş�ndek� eks�kl�ğ� b�r�c�k
kızının yaşamaması �ç�n varını yoğunu ortaya koymuş,
kızının yabancı d�l öğreneb�lmes� �ç�n onu özel b�r okula
gönder�yor. Kızı da bu konuda başarılı olmalı k�
sınavlarda yüksek performans göster�yor. B�r baba
olarak da Remz� Bey’�n en doğal tepk�s� bunu herkese
duyurmak, hem de gururla. Başka ne h�ssedeb�l�r k�? Kızı
kend� eks�kl�kler�n� yaşamayacak ve herkes�n ağzına
pelesenk olan �fadeyle hayata 1-0 önde başlayacak.

Der�n açısından �se durum tam olarak şöyle: Okulda
arkadaşlarının �zled�ğ� d�z�n�n en heyecanlı kısmında
(b�l�msel olarak dopam�n sev�yes�n�n en üstte olduğu
noktada) babası m�saf�rler�n bulunduğu ortama kend�s�n�
çağırıyor. Ondan geçen hafta katıldığı yabancı d�lde
münazara yarışmasında konuştuğu g�b� konuşmasını
bekl�yor. E tab�� k�mseler Der�n’�n münazarada nasıl da
boncuk boncuk terled�ğ�n� b�lm�yor. Yan sınıftak� Star
Wars t�şörtlü çocuğun karşısında kend�s�n� �fade
edeb�lmek pek de kolay değ�ld� doğrusu. Bütün bunlar
yetmezm�ş g�b� b�r de babası bu a�le ortamında
bebekl�kten arkadaşı Doğukan’ın yanında aynı şey�
yapmasını �st�yor.

“Olmaz baba �stem�yorum! Ben� zorlama lütfen”.

Son yıllarda yapılan tüm araştırmalar b�ze şunu
göstermekted�r: Çocuklarının hang� özel okula
g�decekler�n� bel�rlerken vel�ler çeş�tl� beklent�lere göre
hareket etmekted�r. Bu beklent�ler de vel�ler�n
sosyoekonom�k koşullarından tutun da geçm�ş öğrenme
deney�mler� g�b� b�rçok etken çerçeves�nde
şek�llenmekted�r.

Uzmanına Sorduk

YABANCI DİL ÖĞRENİM SÜRECİNDE VELİLERİN ROLÜ

(Akşam saatler�, salonda yenen b�r akşam yemeğ�)
Remz�: Der�n, Der�n. Kızım gel�r m�s�n b�r dak�ka lütfen? (Yanındak�lere dönerek).
Geçenlerde şu sınavlar ya han� uluslararası geçerl�ğ� olan onlara g�rd�.
Öğretmen�n ded�ğ�ne göre oldukça yüksek b�r puan almış (Böbürlenerek). Ben
b�l�yordum zaten böyle olacağını, değ�l m� Ar�fe?
Ar�fe: Evet hayatım. Varımızı yoğumuzu bunlara harcıyoruz. Böyle sonuçlar
alması çok doğal bence.
(Der�n, yapmakta olduğu etk�nl�ğ�n yarım kalmasından son derece rahatsız
olarak salona gel�r.)
Der�n: Efend�m baba.
Remz�: Kızım, geçen gün okuldak� yarışmada yaptığınız toplantı benzer� b�r şey
vardı ya. Neyd� onun adı?
Der�n: Debate
Remz�: He �şte o. Onu Kıvanç amcana ve Hüsnüye teyzene göster�r m�s�n?
Der�n: İstem�yorum baba. Ben �nternetten d�z� �zl�yordum, öf.Prof. Dr. Cem Balçıkanlı 

Buna göre vel�ler�n özel okullardan bekled�kler� veya özel
okul seçerken d�kkate aldıkları ana unsurlar şunlardır:
Okulun köklü b�r eğ�t�m kurumu olması, okul ücret�n�n
makul b�r düzeyde olması, okulun yakın olması, deney�ml�
ve donanımlı b�r akadem�k kadroya sah�p olması, okulun
başarılı b�r İng�l�zce eğ�t�m s�stem�ne sah�p olmasıdır. Bu
l�ste d�ğer öneml� alt unsurlarla b�rl�kte uzayab�l�r. Ancak
d�kkat ed�lmes� gereken en öneml� hususlardan b�r�,
vel�ler�n çocuklarını özel okula göndermeler�n�n �lk beş
neden�n �ç�nde İng�l�zce eğ�t�m s�stem�n�n başarısının
bulunmasıdır.
Gel�ş�m süreçler� �nceled�ğ�nde, çocukların b�l�şsel ve
duygusal kazanımlarının her çocukta farklı oluştuğunu
söylemek mümkündür. Bu gel�ş�m süreçler�ndek� en çarpıcı
noktalardan b�r� de çocukların tıpkı yet�şk�nler g�b�
karmaşık b�r k�ş�l�k yapısına sah�p olmasıdır. Yukarıda
vakada ç�zmeye çalıştığım durumda olduğu g�b�
çocukların her fırsatta ebeveynler�n �stekler�ne karşılık
vermes� belk� de bu karmaşık sürec� daha da �ç�nden
çıkılmaz b�r hale get�reb�l�r. Der�n’�n babası tarafından
�ler� sürülen o son derece masum b�r �stek aslında Der�n
�ç�n b�r yıkıma �şaret edeb�l�r. Tıpkı yet�şk�nler g�b� Der�n
de �nsanların önünde becer�ler�n� serg�lemekten,
doğrudan veya dolaylı b�r b�ç�mde değerlend�rmeye
tab�� tutulmaktan ve kend� terc�h� olmadan ufak b�r
göster� yapmaktan büyük b�r rahatsızlık duyacaktır. Oysa
Der�n veya d�ğer m�lyonlarca çocuk bu ve benzer�
durumları her zaman yaşamaktadır; belk� de daha üzücü
olanı, saf ve na�f ruh durumlarıyla, ebeveynler�n� mutlu
etmek �ç�n sess�z b�r b�ç�mde bu tür duygusal baskıları
göğüsley�p büyükler�n�n �stekler�n�; kâh İng�l�zce
konuşarak kâh g�tar çalarak yer�ne get�r�yorlar.
Çocuklarımızı kartv�z�t olarak kullanmak yer�ne, onlara
hak ett�kler� b�reysel haklarını tesl�m etmel� ve en az
b�zler kadar karmaşık b�r duygusal dünyaya sah�p
olduklarını kend�m�ze sürekl� hatırlatmalıyız.



D�l öğret�m�/öğren�m� alanında ortaya atılan kavramlardan b�r� olan sess�z dönem h�potez�ne göre çocuklarımız,
yabancı d�l öğren�m� (d�le maruz kalma süres� veya sev�yes� çok olmadığı sürece) �lk altı ay �ç�nde büyük b�r �lerleme
kaydetmezler. Dolayısıyla bu süreç �ç�nde hedef d�le maruz kalan çocuklarımızın rahatlıkla İng�l�zce konuşab�leceğ�
aşamaya geçmes� beklenemez. B�reyden b�reye farklılık göstermekle b�rl�kte bu sess�z dönem sürec�nde çocuklarımız,
sev�yeler�n�n b�raz üzer�ndek� d�l g�rd�s�ne maruz kalarak öğren�m sürec�n�n olgunlaşmasına yönel�k b�r altyapı
oluşturacaktır. Bu altyapı oluşturma sürec�n�n devam etmes� durumunda çocuklarımızdan beklenen, konuşmanın küçük
emarelerle kend�n� gösterd�ğ� aşamaya geç�lm�ş demekt�r. Konuşmanın ortaya çıkması, b�r�nc� d�l ed�n�m sürec�nde
olduğu g�b� yavaş yavaş ve sağlam adımlarla desteklen�rse beklenen sonuçlara ulaşılab�l�r. Bu sürec�n �şlemes�, yan�
konuşmanın ortaya çıkmasında da (speech emergency) duygusal etkenler düşündüğümüzden çok daha fazla b�r öneme
sah�pt�r. Şöyle k� son yıllarda yabancı d�l öğren�m� üzer�ne yapılan araştırmalar da b�reyler�n �ç�nde bulundukları
duygusal durumların onların kend�ler�n� rahat h�ssetmeler�n�n ve daha da öneml�s� herhang� b�r sınava maruz kalmadan
d�l� kullanmaya çalışmasının üzer�nde ısrarla durmaktadır. Başarı, sınava hazırlanmaktan z�yade, çocuklarımızın öğrenme
�steğ�yle ve keşfetme arzusuyla gel�yor.

Yukarıda ver�len vaka ve �nceleme ışığında, yabancı d�l öğrenme sürec�nde hızlı sonuçlar almak �steyen ebeveynler�n son
derece d�kkatl� ve sabırlı olması gerekt�ğ� açıktır. Çocuklarının göründüğünden çok daha karmaşık b�r dünyaya sah�p
olduğu gerçeğ�nden hareketle en değerl� varlıklarımızı duygusal anlamda kend�ler�n� rahatsız edeceğ� durumlardan
sakınmak gerekmekted�r. Dahası kazanılması gereken b�lg� ve becer�ler�n duygulardan bağımsız olarak oluşturulmadığı
da b�l�nen b�r gerçekt�r. İnsanlar her ne kadar b�l�şsel ve f�z�ksel özell�kler� bünyes�nde barındırıyor olsa da duygusal
unsurlar zaman zaman d�ğer �k� noktanın da önüne geçeb�lmekted�r. Sonuç olarak çocuklarımızın başarıları ve olumlu
yanlarıyla gurur duymak en doğal hakkımızdır. Ancak bunu yaparken karşımızdak�ler�n de duygusal b�reyler olduğunu ve
esk�ler�n tab�r�yle ‘kaş yapalım derken göz çıkarmayalım’ türünde durumlara yol açmamız gerekt�ğ�n� hatırlamalıyız.

Yan taraftak� kar�katüre d�kkatl� b�r şek�lde baktığımızda eğ�t�m/öğret�m sürec�n�n en öneml� unsurlarına (öğrenc� ve
öğretmen) başarısızlığın nedenler�n�n sorulmuş olduğunu görüyoruz. Yıllar önce çocuklarının aldığı zayıf notlarının
neden�n� kend� çocuğuna soran vel� günümüzde �se bu sefer aynı soruyu öğretmenlere soruyor. Pekâlâ yıllar �ç�nde
değ�ş�m�n kaçınılmaz olduğu gerçekl�ğ�nden hareketle, böyle b�r değ�ş�m söz konusu �ken vel�ler bu konuda neler
yapmışlar ya da yapmamışlar? Yukarıda sadece b�r vaka üzer�nden ç�zmeye çalıştığım res�mde vel�lere aslında
düşündüğümüzden çok daha büyük görevler düşüyor. Vel�ler�n evdek� ödevler� ned�r?

YAPINIZ
1) Çocuğunuz ödev yaparken yakınında olunuz. Zorlandığı
noktalarda ona b�lg�y� hemen aktarmayınız. Bunun yer�ne vermek
�sted�ğ�n�z b�lg�ler�, ona soru sorular sorarak çocuğunuzun kanıya
varmasını sağlayınız. Hatta her türlü b�lg�y� ona soru sorarak da
vereb�l�rs�n�z. B�r deney�n�z; h�ç zor olmadığını göreceks�n�z.
2) İng�l�zce şarkı, oyun, d�nleme etk�nl�kler� ve �lg�s� paralel�ndek� her
türlü kaynağa er�ş�m�n� sağlayınız/ İnternettek� kal�tel� İng�l�zce
öğret�m kaynaklarını keşfetmek �ç�n öğretmen�n�ze danışınız. Eğer
eğlence yoksa öğrenme de yoktur.

YAPMAYINIZ
1) Eğer İng�l�zce öğretmen� değ�lsen�z,
çocuğunuza İng�l�zce öğretmeye kalkmayınız.
İng�l�zcen�z �y� olab�l�r, fakat yabancı d�l
öğret�m yöntemler�n� ve tekn�kler�n�
b�lmed�ğ�n�z� hatırlayınız. Yanlış öğrenme,
sonradan telaf�s� çok zor olacak öğrenme
bozukluklarına (fos�lleşme) sebep olab�l�r.
2) İnsanların önünde “How are you?” d�ye
sorarak çocuğunuzun İng�l�zce becer�ler�n�
teşh�r etmes�n� beklemey�n�z. Çocuğunuz da 
en az s�z�n kadar karmaşık ve çok boyutlu b�r
k�ş�l�ğe sah�pt�r ve bu tür davranışlar,
çocuğunuzda kaçınma ve kaygı duygularını
tet�kleyeb�l�r Duyuşsal etkenler her şey�n
bel�rley�c�s� olab�l�r öğrenme sürec�nde.
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Bu yazı TÖZOK Derg� Temmuz 2019 sayısında yayınlanmıştır. 

İşte değerl� vel�lere küçük b�r yapınız ve yapmayınız l�stes�:

Bu tekn�k öner�ler�n dışında ve ötes�nde, vel�ler kend�ler�ne şu soruları
sormalıdır: “Çocuğum akşam okuldan eve geld�ğ�nde bana ne kadar süre
�ht�yaç duyuyor?” “Aslında evde çocuğuma ayırab�leceğ�m fakat ayırmayı
terc�h etmed�ğ�m zaman m�ktarı ne kadardır?” Ev�m�zdek� �let�ş�msel
b�yosfer�n kör noktaları, b�zler�n ve çocukların geleceğ�ne karanlık b�r
gölge g�b� çökeb�l�r. Ne başarı ne başarısızlık, ne huzur ne huzursuzluk
çocuklar �ç�n b�r terc�h değ�l, çoğunlukla yanlış ve özens�z �let�ş�m�n
kaçınılmaz sonucudur. Çocuklar kanatlarını ger�p kucağımızdan uçup
g�decekler� gün, ebeveynler olarak b�zler onların başarılı, huzurlu ve güçlü
b�reyler olarak uğurlamak �st�yoruz. O halde onlarla kuracağımız
�let�ş�mde kör noktalara yer vermeyeceğ�z. İşte başarılı b�r yabancı d�l
öğren�m� deney�m�, ancak ve ancak böyles�ne b�r bağlamda yeşereb�l�r.

Prof . Dr . Cem Balçıkanlı



24 Kasım Öğretmenler Gününü
öğrenc�ler�nden uzakta kutlayan
öğretmenler�m�z�n b�r kanadı kırıktı tab��.
Ancak seneye acısını çıkaracağız elbet.

Öğretmenler Günü

Görsel Sanatlar öğretmen�m�z Derya Gülmez'�n
hazırladığı bu çalışma hep�m�z� gülümsett�.
Doluşup bahçedek� kırmızı otobüsümüze, oradan
s�zlere el sallayacağımız günler�n umuduyla
ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN ded�k
y�ne.

Eğ�t�m özgürleşt�r�r, öğretmen özgürlüğün ışığıdır.

“Sen öğretmen�m...
Verd�ğ�m her doğru kararda ben�mles�n...”

24 Kasım Öğretmenler Günü hep�m�ze kutlu olsun.
Öğretmenler�ne böyle özel b�r günü armağan etm�ş
b�r ülken�n öğretmen�, öğrenen�, okulu, eğ�t�mc�s�
olmaktan gurur duyuyoruz...



Ana sınıfımızdan . . .

Yaşasın “Dünya Çocuk K�tapları
Haftası". 
Ana sınıfı öğrenc�ler�m�z en
sevd�kler� k�tabı bel�rled� bu
haftada. Ardından k�tabın �ç�nden
b�r karakter� seçt�ler, kostümünü
tasarladılar, kuşandılar. B�ze de
alkışlamak kaldı tab��.



İlkokulumuzdan . . .

Bu kez konumuz
“Recycl�ng” �d� 3.
sınıftak�
öğrenc�ler�m�z�n
İng�l�zce ders�nde.
Çocuklarımızla ger�
dönüşümün önem�n�
tartıştıktan sonra
evdek� materyaller�
ger� dönüştürüp
oyuncak ya da
kıyafet tasarladık.
Öyle güzel ve
yaratıcı �şler çıktı k�
ortaya. İşte
bazıları...

KİTAP ÖNERİSİ

İlkokulumuzun çok deney�ml� ve  güzel kalpl� sınıf öğretmen� Aynur Dem�rhan'ın yen�
k�tabını gururla paylaşıyoruz.

'Okur Olmak'  başlığıyla C�n�us Yayınlarından okurlarıyla buluşan k�tap hakkında
“Öğretmenl�k aslında b�r yaşam kurma �ş�d�r. Gerçek dünyanın acısız kısmını sınıfta
kurgulama �ş�d�r. Bu kurgulama veya yaşam kurma �ş�n� öğrenc�ler� hang� yaşamın veya
hang� kurgunun �ç�ne dah�l edeceğ�m�z� öğretmen olarak çok �y� b�lmem�z gerek�r. Yan�
öğretmen olarak b�zler�n görev� öğrenc�ler�n yaşamlarını doğru okumalarında yol
göster�c� olmaktır.”  d�yor Aynur Öğretmen. Key�fl� okumalar...
 



İlkokulumuzdan . . .

Laterne Almanca’da fener demek... Laterne Günü �se
Almanya’nın adeta s�mges� olmuş b�r gün. H�kayes� şöyle;
Yüzyıllar önce, şövalyeler zamanında, �y� yürekl� b�r
şövalye varmış. Bu şövalyen�n adı Mart�n'm�ş. Soğuk b�r
kış günü zavallı b�r adam görmüş. Adamcağız soğuktan
ve açlıktan t�r t�r t�tr�yormuş. Mart�n, hemen kılıcını
çekm�ş, kalın dokuma peler�n�n� ortadan �k�ye bölmüş ve
adamın üzer�n� örtmüş. Daha sonra da ekmeğ�n� onunla
paylaşmış. 
Bu �y� yürekl� Mart�n, Almanya'da her yıl 11 Kasım'da
yardımlaşmayı s�mgelemek amacıyla fenerl�
kutlamalarla anılır.
İlkokulumuzda bu ay renk renk “Laterne”ler yaptık.
Almanların kutladığı ve yardımlaşmayı s�mgeleyen bu
özel günü fener alayı yapamasak b�le kutladık. Her
parçasıyla el emeğ� olan fenerler�m�z ve güne mâl olmuş
şarkımızla gülümsed�k.



Onl�ne Derslere Devam

2. Sınıftak� öğrenc�ler�m�z
10 Kasım haftasındak�
Beden Eğ�t�m�
dersler�nde, Türk�ye Kadın
M�ll� Voleybol  takımımızın
katıldığı �lk Dünya
Kupasında (10 Kasım
2003) Japonya’da saat
09.05'te mola alınarak
yapılan saygı duruşunu
�zl�yor.

Pakkan çocukları kodluyor...
Sadece tüketen değ�l, üreten b�r gençl�ğe �ht�yacımız var. 
Scratch kodlama programında 4. sınıftak� öğrenc�ler�m�z kukla
hareket ett�rme an�masyonu yaptılar.

Res�m ders�m�zde �lkokuldak� öğrenc�ler�m�zle
portre ç�z�m�n� öğrend�k. Portre ç�zmen�n püf
noktaları üzer�ne çalıştık. 

Beden Eğ�t�m� ders�m�zde �se ‘Dengede
kalarak güç aktarımı yapma’ üzer�nde durduk.  

Yazılacak en güzel kel�melerden: ANNE 



Mutfaklar b�zden sorulur... Özell�kle onl�ne süreçte en çok rağbet gören
kulüpler�m�zden oldu #PakkanChefs. Pek çok şey yaptık kulüp saat�m�zde
ama bu kekler�n güzell�ğ� b�r başka... Kokusu geld� m� s�z�n oralara da?

#PakkanChefs 



B�r de p�zzalarımıza bakın. Y�yenler yemeyenlere lezzet�n� anlatsın.

#PakkanChefs 

Ve sınavlar...
Yüz yüze sınavların ertelenmes�n�n
ardından yen�den bel�rled�ğ�m�z
tar�hlerde sınavlarımızı okulumuzda
huzur ve güvenle gerçekleşt�rd�k.
Sınavlar öneml� ölçme ve
değerlend�rme aracı hep�m�z �ç�n.
Sonuçlarının ne olduğundan çok
öğrenc�ler�m�z�n geld�kler� noktayı
göreb�lmek açısından çok kıymetl�
b�r süreçt� y�ne b�zler �ç�n. 
Tab�� öğrenc�ler�m�z de b�r gün �ç�n
b�le olsa okullarına kavuşmaktan
çok mutlu oldular. 



Ders Sosyal B�lg�ler.
Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerler'� öğren�yoruz.

Ortaokulumuzda yüz yüze . . .

Okulumuzun genet�k har�tasını çıkarıyoruz. 
Her öğrenc�m�z kend� genet�k özell�kler�n� panoya
�şl�yor, sonuçlar yüzdelerle �fade ed�l�yor. 

PAKKAN ONLINE DEĞERLENDİRMELERİ BAŞLIYOR

Pakkan Okulları deneme sınavlarını herkese açıyor. Özell�kle LGS terc�h dönem�nde okul, �l, öğrenc� ayırmadan
verd�ğ�m�z terc�h ve okul seç�m� desteğ�n�n ardından neredeyse marka hal�n� almış deneme sınavlarımızı da ülke
genel�nde her �steyenle, ücrets�z olarak buluşturuyoruz. Yıllara dayanan sınav tecrübem�z� kend�n� denemek
�steyen bütün öğrenc�lele paylaşıyoruz. 4, 5, 6 ve 7. sınıftak� öğrenc�ler �ç�n hazırladığımız #onl�nesınav larımıza şu
ana kadar 1000'den fazla başvuru oldu. 

Sınav günü ve saat�: 5 Aralık 2020 Cumartes� 10.00 / Başvuru yapab�lmek �ç�n detaylar web s�tem�zde.



“Şükran günü beraberl�k ve m�nnettarlık zamanıdır."
.
Şükran Günü (Thanksg�v�ng day), ABD ve Kanada'da hasata ve geçm�ş
yılın tüm n�metler�ne şükretmek �ç�n kutlanan b�r ulusal bayram.
Amer�ka’da her 26 Kasım'da kutlanıyor. Uluslararası öğretmenler�m�zle
b�rl�kte bu öneml� bayramı kutlayan öğrenc�ler�m�z bakın neler
hazırladı...

Thanksg�v�ng Day 



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 .


