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ÇO C UĞ UM U Z L A  N A S I L  S O H B E T  E D İ Y O R U Z ?

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 .

2021 ' İ  UMUTLA  BEKLİYORUZ !
 

Önce  sağlık ,  her  şartta  eğ�t�m !
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Sevg�l� Vel�ler�m,

Okulundan uzak çocukların arkasından, ancak onların �z�n� süreb�ld�ğ�m�z
b�r yılı tamamlıyoruz b�z eğ�t�mc�ler. Keşke ''Nef�s b�r yılı ger�de bıraktık.''
d�ye başlayab�lseyd�m bu yazıya geçen yıllarda olduğu g�b�. Maalesef
sadece ''Elbet geçecek.'' d�yeb�l�yorum umutla...

Elbet geçecek gerçekten... B�z de bu f�k�rle gözümüzü 'Pandem�' sonrasına
d�kt�k açıkçası. Uzmanlar yaşadığımız bu uzun yoksun dönemde
çocuklarımızın öğrenme kayıplarının günbegün büyüdüğünü söylüyorlar.
Hatta bu kayıpların kısa sürede kapatılamaması tehl�kes� üzer�nde de
duruyorlar. Okulumuzun akadem�k stratej�ler�n� bel�rleyen l�derl�k ek�b� bu
öngörülere kulak kabartıyor ve önlemler üzer�ne yoğun çalışıyor.
Zümreler�m�z kend� refleksler�ne uygun b�ç�mde yaptığı ölçme ve
değerlend�rmelerle çocuklarımızı b�reb�r �zl�yor ve olası eks�kl�kler
üzer�nden telaf� planları oluşturuyorlar.

Y�ne bu süreçte yabancı d�l öğret�m� konusunda yen� nes�l çalışmalara
yoğunlaştık. #PakkanEngl�shAl�ve d�yerek okul dışı zamanlarda da
yabancı d�l� öğrenc�ler�m�z�n rahat kullanab�leceğ� alanlar yaratıyoruz.
Uluslararası statüdek� öğretmenler�m�zle güçlü, ç�ft d�ll� okulumuzun bu
öneml� becer�s�n� evler�n�ze kadar sokmaya çabalıyoruz. 

Ancak hep ded�ğ�m g�b�; vel� �ş b�rl�ğ� çok öneml� b�zler �ç�n. S�zden
aldığımız güç ve s�ze vereb�ld�ğ�m�z �lhamla bu sürec� en ver�ml� b�ç�mde
geç�reb�l�r�z ancak. Emekler�n�ze çok teşekkür eder�z. 

2021 yılı çocuklarımızı en çok �ht�yaç duydukları okullarıyla buluştursun
d�ye d�l�yorum tüm kalb�mle.

Sağlık ve mutlulukla...
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Yasem�n PAKKAN
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Ana Sınıfımızdan...
Happy New Year
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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.
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Parentw�ser:
Çocuğumuzla nasıl sohbet ed�yoruz?

Ortaokulumuzdan...

#PakkanChallenge #PakkanChefs

Pakkan Onl�ne Değerlend�rme

Hemş�rem�z D�yor k�...

Meslek� Gel�ş�m Programları



3 Aralık Dünya Engell�ler Günü �le �lg�l� ana
sınıfımızda sohbet vardı onl�ne ders�m�zde. Bu
gün �ç�n özel hazırlanmış Un�cef v�deosunu
�zled�k ve "Hep�m�z Muc�zey�z" k�tabını
okuduk. Çocuklarımızla 'farkındayız' demen�n
gururunu yaşadık. Farkındalık ve saygı varsa
engel yok!

Ana sınıfında sanal müze turundaydık.
Oyuncak Müzes�ne düştü bu sefer de
yolumuz. Pek çok oyuncağı gördük,
üstüne düşündük. Öğrenc�ler�m�z
hayaller�ndek� oyuncakların
tasarımlarına çalıştı, ç�z�mler�n� yaptı.

Oyuncak b�z�m �ş�m�z!

Bu sefer konumuz hava olayları.
Olmaz, yapılamaz demey�n; b�r
bardak suda fırtınalar çıkarırız,
yağmurlar yağdırırız, hortumlar
oluşturab�l�r�z. 

B�l�m sevg�s� merakla başlar.
Çocuklarımız meraklarını
konuşturdu y�ne bu ay,  b�z de
onların hayaller�ne heyecanlandık. 

Ana Sınıfımızdan . . .



Ana sınıfımızda uzay konusu da
�şled� tab��. Geleceğ�n b�l�m
�nsanları uzayla �lg�l� b�lg�ler
ed�nd�ler, k�tap okudular ve kend�
roketler�n� tasarladılar.

Duyduk duymadık demey�n; 
uzaya g�d�yoruz!

Ana Sınıfımızdan . . .



Happy New Year

Ana sınıfımızda yılbaşı heyecanı var...
Yen� yıl �ç�n evler�m�z� kend� yaptığımız süslerle süsled�k.



B�r a�le çocuğuyla ne kadar sevg� �l�şk�s� kurarsa,
çocuk o kadar mutlu ve özgüvenl� büyüyor. Sevg�
�l�şk�s� kurmanın da farklı yolları var.  Oyun ve
sohbet bana göre en öneml�s�.

Sohbet konusunu açınca, b�rçok a�le çocuğuyla
sohbet etmek �sted�ğ�n� ama çocuklarının buna çok
yanaşmadığını söylüyor. Küçük yaşlarda sürekl�
a�les�yle konuşmak �steyen çocuk ne oluyor da
daha sonra konuşmak �stem�yor? Çocuklarımızla
sohbet etmey� b�l�yor muyuz?
 
GÜÇLENDİREN SORULAR
Çocuğumuza sorduğumuz her soru, ya onu güçlü
kılar ya da zayıflatır. Güçlü kılan sorular, çocuğun
özgüven�n� artırır, b�reyl�ğ�n� ve özerkl�ğ�n� gel�şt�r�r.
Zayıf kılan sorular �se özgüven�n� sarsar, çocuğun
özerkl�ğ�n� öldürür ve hayata karşı zayıf kılar.

Örneğ�n, b�r grup çocuk salonda oyun oynuyor ve
yüksek ses gel�yor. Hemen salona koşuyoruz ve
görüyoruz k� masanın üzer�ndek� vazo kırılmış. Ş�md�
acaba hang� sorular bu çocuğu güçlend�r�r
hang�ler� zayıflatır?

- Vazoyu k�m kırdı? (Suçlu arıyorum.)
- Neden d�kkatl� olmuyorsunuz? (S�z sorumsuzsunuz)
- Bu s�ze yakıştı mı? (S�z� utandıracağım.)

Bu soruların heps� zayıflatır. Ancak şu soruları
sorarsak çocuklar kend�ler�n� güçlü h�sseder.

- S�ze b�r şey oldu mu? (S�z�n sağlığınızı
önems�yorum.)
- Nasıl tem�zleyel�m? (Olan oldu. Beraber olayı
kabullenel�m ve cam sorununu çözel�m.)
- D�ğer vazoların kırılmaması �ç�n ne yapmanız
gerek�r? (Başka sorunun çıkmasını engelleyel�m.)

Aynı şek�lde okuldan eve gel�nce çocuğunuza
“Ödev�n var mı?” sorusunu sorarsanız, o kend�n�
kontrol ed�lm�ş h�sseder. Kontrol ed�len çocuk da
b�r süre sonra sohbet etmey� bırakır.

B�z de bu felsefeden yola çıkarak, çocuğumuzla
sohbet�n kal�tes�n� artırmak ve onu güçlend�rmek
�ç�n 2000’e yakın soru hazırladık. Bu soruları
sorarak çocuğunuzla der�n sohbetler yapab�l�rs�n�z.
İşte bu sorulardan bazı örnekler...

DUYGU SORULARI
 1) Üzüldüğün zaman üzüntünü yönetmek �ç�n ne
yaparsın?
2) Sen� öfkelend�ren şeyler�n ortak özell�kler�
nelerd�r?
3) Kend�nden utandığın durumlar oluyor mu? 
Bu durumda ne yapıyorsun?
4) Kend�n� mutlu etmek �ç�n neler yapıyorsun?
5) Ne zamanlar kend�n� suçlu h�ssed�yorsun? 
Bu durumda ne yapıyorsun?
 
DENEYİM SORULARI
 1) Son zamanlarda çok eğlend�ğ�n b�r deney�m�n�
anlatır mısın?
2) İnsanların yargılamayacağından em�n olsan
yapmadığın ney� yapardın?
3) Son zamanlarda b�r sorununa bulduğun en
yaratıcı çözüm ned�r?
4) Ş�md�ye kadark� deney�mlerden kend�ne nasıl b�r
ders çıkardın?
5) En son hang� konuda eleşt�r� aldın? Eleşt�r�ld�ğ�n
zaman kend�n� nasıl h�ssed�yorsun?

Uzmanına Sorduk

Bu yazı www.parentw�ser.com.tr'den alınmıştır.

ÇOCUĞUMUZLA NASIL
SOHBET EDİYORUZ?



TANIMA SORULARI
1) Çevrendek�ler�n sen�n hakkında
mutlaka b�lmes�n� �sted�ğ�n b�r şey
söyler m�s�n?
2) Kend�n� genel olarak nasıl mot�ve
eders�n?
3) Kend�n� mutlu etmek �ç�n neler
yapıyorsun?
4) İnandığın değerlerle uyumlu
yaşadığını düşünüyor musun?
5) İnsanlarla çatıştığın zaman bunları
nasıl çözers�n?

TARTIŞMA SORULARI
1) Başarının sence tanımı ned�r?
2) İy� �nsan k�me den�r?
3) Ebeveynler b�r yeterl�l�k sınavına
tab� olmalı mı?
4) R�sk almadan yaşayan b�r �nsan
hayatta büyük başarılar elde edeb�l�r
m�?
5) Doğru b�r karar verd�ğ�n� nasıl
anlarsın?

Uzmanına Sorduk

Bu yazı www.parentw�ser.com.tr'den alınmıştır.

Benzer b�r f�k�rle çocuğunuzun da s�ze, böyle
sohbet�n�z� gel�şt�recek ''güçlend�ren sorular''
sormasını sağlamak tab�� k� mümkün. İşte ona �lham
vereb�leceğ�n�z bazı sorular...

ÇOCUKTAN EBEVEYNE
1) Ebeveynl�ğ�n en zor kısmı ned�r? Bu konuda ben
s�ze nasıl destek olab�l�r�m?
2) Şu an bulunduğum yaşta, mutlaka b�lmem
gerekt�ğ�n� düşündüğünüz 3 şey ned�r?
3)  Anne ve baba olarak tutarlı davrandığınızı
düşünüyor musunuz?
4) Bugüne kadar benden öğrend�ğ�n�z şeyler oldu
mu? Neler?
5)  Büyüyor olmam s�ze neler h�ssett�r�yor?

Dr. Özgür Bolat
Eğ�t�m B�l�mc� / Yazar

HAYAL GÜCÜ SORULARI
1) A�lendek� k�ş�ler, sen�n a�len olmasa onları y�ne de
sever m�yd�n? Onlarla arkadaş olur muydun?
2) Herkes�n sırlarını b�lme fırsatın olsa, b�lmek �ster
m�yd�n?
3) Kend� kend�n�n ebeveyn� olsaydın kend�n� nasıl
eğ�t�rd�n?
4) Sağlıklı b�r şek�lde 200 yaşına kadar yaşamak
�ster m�yd�n? Neden?
5) Çevrendek� �nsanlar sen�nle her zaman aynı
f�k�rde olsaydı, hayatında neler farklı olurdu?
 
İLGİ - BECERİ - YETENEK SORULARI
1) Sah�p olduğun ama nasıl kullanacağını
b�lmed�ğ�n �ç�n hayata yansıtamadığın b�r
yeteneğ�n var mı?
2) Şu an kend�n�n en �y� hal�ne ulaşmış olsaydın,
ş�md�k� hal�nden farkın ne olurdu?
3) Potans�yel�n� ve yetenekler�n� çevrendek�
�nsanlara ve hayatına yansıtab�ld�ğ�n� düşünüyor
musun?
4) Neye daha fazla zaman ayırab�lmek �sterd�n?
5) A�len ve öğretmenler�n sen�n yeteneğ�n�
gel�şt�rmek �ç�n sana nasıl yardımcı oluyor?
 



İlkokulumuz Hayaller�n�n Peş�nde

Bu sefer Hayat B�lg�s�
Ders�ndey�z. Konumuz
teknoloj�n�n gel�ş�m�...
Konuştukça ve üstüne
düşündükçe neler neler
çıkıyor. Sadece
konuşmadık ama tab��.
Kend� teknoloj�k ürünler�n�
de tasarladı
öğrenc�ler�m�z. Her b�r�
apayrı keş�flerd�...

Evlatlarınıza hayranız...

3. Sınıftak� öğrenc�ler�m�zle Görsel Sanatlar Ders�m�zde graf�k tasarım
sanatçısı Ke�th Har�ng'� tanıdık bu ay. Öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte üstüne
düşünüp, konuştuk ve m�n�mal�st karakterler tasarladık b�zler de. Bas�t
b�r tasarım ç�zmen�n sanattak� yer�n� tartıştık. Sanatın tartıştıkça
der�nleşen b�r varlığı olduğunu kavramak  hayaller�m�z� sonsuzlaştırdı
kuşkusuz. Sanattan beslenen ve sanatla hayatı anlamlandıran
çocuklar yet�şt�rmen�n heyecanını yaşıyoruz. 

İlkokulumuzda her derste ve her sınıf düzey�nde sunumlar yapmak b�r gelenekt�r malum. Bu ayk� sunumlarda konular
y�ne çok renkl�yd�. Hem hayaller, hem anılar  ekranlardan aktı, geçt�. K�m� öğrenc�m�z Marvel Evren� sunumuyla
gönüller� fethett�. K�m� de Anadolu'nun güzell�kler�n� paylaştı...  



Harvard Graduate School of Educat�on Develop�ng
Strateg�es for Onl�ne Teach�ng and Learn�ng

Bu 4 hafta süren Çevr�m�ç� Öğret�m ve Öğren�m �ç�n Stratej�ler
Gel�şt�rme Sert�f�ka Programına katılan Müdürümüz Müge
Selçuk ders planı hazırlama örnekler�, farklı yaş gruplarına
h�tap eden d�j�tal kaynaklar, v�rtual/sanal öğrenme araç
gereçler� ve harmanlanmış öğrenme deney�m� üzer�ne öneml�
b�lg�lerle buluştu. Farklı durumlara uyarlanab�lecek ders
planlamaları örnekler�, makaleler, ders örnekler�yle zeng�n bu
eğ�t�m tüm ek�b�m�ze de aktarıldı. 

Meslek� Gel�ş�m Programları

Pakkan Okulları olarak Dünyada ve Türk�ye’de meslek� gel�ş�m alanında yapılan çalışmaları yakından tak�p ed�yor,
katılıyor ve öğretmenler�m�z�n gel�ş�mler�n� destekl�yoruz malum. Bu dönem de �şte dünya çapında katılımcıları
ağırlayan �k� öneml� çalışmada İlkokul Müdürümüz Müge Selçuk ve Müdür Yardımcımız Özge İlbantek�n yer aldı..

IB V�rtual Conference 2020Internat�onal
Baccalaureate (IB) V�rtual Conference,
‘Re�mag�ne the Future.’

Dört b�n�n üzer�nde katılımcının yer aldığı, IB’n�n �lk sanal
konferansı da son derece heyecanlıydı. S�ngapur, Hauge,
Wash�ngton üzer�nden, 3 farklı bölgedek� yerel saatlere göre
oturumlar düzenlend�. Sanal müze turları ve zeng�nleşt�lm�ş
oturumlarla har�ka b�r öğrenme deney�m� sunan etk�nl�ğe
Müge ve Özge öğretmenler�m�z katıldı. 



#PakkanChallenge 

Harekets�zl�ğe meydan okuyoruz. 

Çocuklarımızın en zor zamanları belk� de şu yaşadığımız dönem...
Uzun saatler ekran, masa ya da telev�zyon karşısındalar heps�.
İşte bu f�k�rden yola çıkarak bütün okulumuzu b�r anda saran b�r
meydan okuma başlattı Merve Öğretmen�m�z.

S�z de katılmak �ster m�s�n�z? 



B�z�m çocuklar mutfakta mar�fetler�n� döktürsünler,
anneler ve babalar da heyecanla o günkü mönüyü
sofrada bekler haldeler. Sosyal medyada
gördüğümüz ebeveyn paylaşımları ''Evlerde b�l�nd�k
roller değ�ş�yor mu caba?'' ded�rt�yor �nsana. :) 

#PakkanChefs 



Ortaokulumuzdan . . .

Sevg�l� öğrenc�m�z Umut Kaan Berberoğlu
Türk�ye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen
Zeka Oyunları Şamp�yonasında Bölge
F�nal�ne katılmaya hak kazandı. Kend�s�n�,
a�les�n� ve öğretmenler�n� kutluyoruz.

B�l�ş�m Teknoloj�ler�
Ders�nde 7 ve 8.
sınıftak� öğrenc�ler�m�z
üç boyutlu düşünmey�
destekley�c�
programları kullanarak
tasarım becer�ler�n�
gel�şt�r�yor.  

T�nkercad üç boyutlu
tasarım programında
öğrenc�ler�m�z�n
yaptığı çalışmaları
gururla sunarız.

6. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle
Sosyal B�lg�ler ders�ndey�z.
Ün�tem�z �nsanlar, yerler ve

çevreler... Konumuzsa
dünyanın şekl� ve

mer�dyenler...

Evet, son dak�kada
ders�m�z� yed�ğ�m�z

doğrudur. :)



İnsanlara yabancı d�l� hang� amaçla kullanırsın
d�ye sorduklarında büyük çoğunluğu şöyle cevap
ver�r. 

Günlük hayatta �let�ş�m�m� sağlamak �ç�n.

O halde yabancı d�l b�lmek, �nsanlar �ç�n �ç�nde
bulundukları her türlü �let�ş�m bağlamında
kend�ler�n� �fade etmeler� ve hayatlarını
sürdürmeler� �ç�n gerekl�d�r. B�z de
#PakkanEngl�shAl�ve model�m�zle, İng�l�zcen�n
öğrenc�ler�m�z �ç�n b�r tehd�t değ�l b�r fırsat
olmasını arzuluyoruz. Günlük hayatta
karşılab�lecekler� �fadeler yoluyla ana d�l� İng�l�zce
olan öğretmenler�m�zle İng�l�zcen�n sadece
öğren�lecek b�r ders değ�l hayatın her alanında
var olan b�r araç olduğunu ortaya koyan
etk�nl�kler yapıyoruz. Çünkü İng�l�zce her yerded�r.
Çünkü İng�l�zce yaşayan b�r şeyd�r. 

İng�l�zce b�lmek, sadece d�l b�lg�s� kurallarını
ezbere b�lmek demek değ�ld�r. İng�l�zce b�lmek o
d�lde var olmak demekt�r. #PakkanEngl�shAl�ve
bunu mümkün kılıyor.

When people ask for what purpose do you use a
fore�gn language, the vast major�ty of them
answer as follows:

To commun�cate �n da�ly l�fe.

In that case know�ng a fore�gn language �s
necessary for people to express themselves and
cont�nue the�r l�ves �n any commun�cat�on context
they are �n. W�th our #PakkanEngl�shAl�ve model,
we want Engl�sh to be an opportun�ty for our
students, not a threat. Through express�ons that
can be met �n da�ly l�fe, we organ�ze act�v�t�es
w�th our nat�ve Engl�sh-speak�ng teachers who
reveal that Engl�sh �s not only a lesson to be
learned, but a tool that ex�sts �n all areas of l�fe.
Because Engl�sh �s everywhere. Because Engl�sh �s
a l�v�ng th�ng.

Know�ng Engl�sh �s not just about know�ng the
grammar rules by heart. Know�ng Engl�sh means
be�ng �n that language. #PakkanEngl�shAl�ve
makes �t poss�ble.

#PakkanEngl�shAl�ve



Öğrenc�ler�m�z �ç�n değ�ş�k zamanlarda ve farklı
sınıf sev�yeler�nde İng�l�zce akt�v�teler� yapıyoruz.
Ders saatler� dışında planlanan bu etk�nl�kler
yabancı d�l öğren�m�n� okulun dışına hatta yaşamın
her alanına taşımak �ç�n öneml� b�r fırsat. Her
hafta değ�ş�k ve eğlencel� etk�nl�klerle buluşan
öğrenc�ler�m�z d�l�n günlük hayattak� kullanımlarını
deney�mlem�ş oluyor.

We are do�ng Engl�sh act�v�t�es for our students at
d�fferent t�mes and at d�fferent grade levels.
These act�v�t�es, wh�ch are planned outs�de the
class hours, are an �mportant opportun�ty to carry
fore�gn language learn�ng outs�de the school and
even �n all areas of l�fe. Our students, who meet
w�th d�fferent and fun act�v�t�es every week, have
the chance to exper�ence the d�fferent uses of the
language.

#PakkanEngl�shAl�ve

Öğretmen eğ�t�mler�m�z de hızla devam
ed�yor. İng�l�zce öğret�m� konusundak�
öneml� eğ�t�m başlıklarında, alanının
uzman �s�mler�nden Prof. Dr. Cem
Balçıkanlı �le buluşuyor öğretmenler�m�z. 

Our teacher tra�n�ng cont�nues rap�dly.
Our teachers mets w�th one of the
experts �n the f�eld, Prof. Dr. Cem
Balçıkanlı on �mportant educat�onal
top�cs �n Engl�sh teach�ng.



COVID-19'la mücadelede b�rçok ülke normalleşme
safhasına geçmeye başladı. Türk�ye’n�n de üzer�nde
ısrarla durduğu 2 tedb�r bu aşamada hayat� önem
taşıyor; maske ve mesafe. Eller de düzgün
yıkandığında r�sk�n azaldığını son çalışmalar ortaya
koydu.

Tab�� normalleşme önces� ve esnasında d�kkat ed�lmes�
gereken bazı noktalar var.
Yetk�l�ler�n de ısrarla vurguladığı g�b� maske
kullanılması, f�z�k� mesafen�n korunması ve hem k�ş�sel
hem de ortak h�jyen kurallarına r�ayet ed�lmes� kr�t�k
önemde.

Konuyu gayet net anlatan şu af�ş çalışmasını tek
cümleyle özetlemek gerek�rse maske ve mesafeye
d�kkat ed�ld�ğ�nde v�rüs bulaşma r�sk� azalıyor.

Tüm Dünya Corona v�rüs sebeb�yle alarmdayken, maske ve mesafe kadar eller�m�z� yıkamak da sağlığımızı korumak
adına çok öneml� malum. Ancak unutmamalıyız k� eller�m�z� yıkamakla doğru yıkamak arasında çok öneml� farklar
var. Ş�md� s�zlere dokuz adımda eller�m�z� nasıl doğru yıkamamamız gerekt�ğ�n� görseller eşl�ğ�nde hatırlatmak
�ster�z. Hatta bu görsel� ev�m�zde, lavabomuzun görünür b�r yer�ne yapıştırmayı da öner�r�z...

Hemş�rem�z D�yor k� . . . 

Pakkan Okulları Sağlık B�r�m�

El H�jyen� Nasıl Sağlanır?

Korona r�sk�n� azaltmak �ç�n kr�t�k 2 M kuralı: 
Maske ve Mesafe
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Aralık ayında tüm Türk�ye'de eş zamanlı olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z onl�ne değerlend�rmelere �k� b�ne yakın
öğrenc� katıldı. Sınavdan �k� gün sonra açıklanan sonuçlar ve ayrıntılı karnelerle her vel� öğrenc�s�n�n durumunu
ayrıntısıyla �zleme �mkanı yakaladı. Bu heyecan ver�c� sınavların �k�nc�s�n� 10 Ocak 2021 Pazar günü 11.00'de
yapıyoruz. Başvuru yapab�lmek �ç�n detaylar web s�tem�zde.

#PakkanL�ve

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 aralık
ayında da y�ne dopdoluydu. Her an karşı karşıya

kalab�leceğ�m�z olası b�r depremle �lg�l� b�lmem�z gerekenler ve
salgın dönem�nde çocuklarımızın beslenmes�yle �lg�l� öneml�

başlıklar ekranlarınızdaydı. 

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. 

Çocukların aydınlık yarınlarını �nşa ederken her şartta, günün
koşullarına uygun k�tlesel �let�ş�m çözümler�yle s�z  değerl�

vel�ler�m�z�n yanında olmaya devam edeceğ�z.

@pakkanokullar�    



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 .


