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Yeni Bir Yıl,  

Yeni Mutluluklar 

* 

Vizyonda Bu Hafta:  

Müsaadenizle Büyükler 

* 

Okulumuzun İlk Ödülü 

* 

Hava Tahmin Raporumuz 

* 

Rehberlik Bölümünden 

Mesajınız Var 

Bu Hafta Neler Oldu? 

Haftalık Bülten - Cilt 1—Sayı 14 - 21 Aralık 2018 

 

#OkulumPakkan’dan Merhaba...  

 
“Nitelikli okul” kavramı diye bir şey dolanıp 
duruyor dillerde. Okulu nitelikli yapan öğret-

menleri ve öğrencileridir kuşkusuz. Kurumlar 
öncelikle öğretmeniyle ortak duruş ve anlayışa sahip hâle gelmeli-
dir. Yetişen bir öğretmeni uzun yıllar boyunca aynı kurumda var et-
mek de kurum kimliğini oluşturmada önem arz eder. Mutlu öğret-
men okula ışık saçar, sevinç doludur. Okulunun kendisini bugün ve 
yarın için vazgeçilmez kabul etmesi, okuluna koşarak gelmesinin en 
büyük nedeni olur. Eğitim hiç bitmez, bitmemelidir de… Çünkü yeni-
likler günbegün akıyor, çoğalıyor. Eğitim ordusu gözünü kulağını 
dört açmış, mucize kucaklamaya hazırlanıyor. Dünya değişiyor. De-
ğer yargıları değişiyor. Dünün koltuk kabartan hikâyeleri bugünün 
alay konuları oldu. Hiç bu kadar ezberden uzak olmamıştık belki de 
eğitimde. Çevremiz ve eğitim ordusu değişim adına hiç bu kadar el 
ele vermemişti. Okullar, kurucular, müdürler, öğretmenler arası 
paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Hedef en doğruyu bulmak ama 
birlikte, ama paylaşarak… 
Değişen dünyada çocuklarımızı layık oldukları yere taşımalıyız. Hem 
öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için aidiyet duygusu ve öz-
güven konusuna “Başarıda kendini aş, kendinle yarış.” bilincini ekle-
meliyiz. Etraftan duyuyorum, veli anlatıyor: “Okulun rehberlik bölü-
müne hiç gitmiyorum, sorunlarımı anlatmıyorum bile. Nasıl olsa se-
neye başkası gelecek.” Ne acı… Ekibi uzun soluklu düşünmeliyiz biz 
eğitim yöneticileri olarak. Sık değişim güvensizlik hissi veriyor. Ya-
şanmışlık, kurumlardan beklenen önemli bir değerdir. Fiziksel şart-
lar, zengin aktiviteler, ışıltılı mobilyalar okula değer katma konusun-
da çok daha sonlarda yer almaktadır.  
 
Evet, yepyeni bir yıl kapıda. Eğitim dünyasıysa gerçek bir devinimde. 
2019’un bu bakımdan çok anlamlı gelişmelere kapı araladığını göre-
biliyorum şimdiden. Sınavları içerik olarak sorgulamaya başlamıştık 
zaten, biliyorum ki bunun arkası gelecek. Okulu anlam arayışından 
kurtaramayız, bu yüzyılın temel motivasyonlarından biri de bu zira. 
Çocukları dinleyip geleceği yorumlayarak en ideal kurguları yapmalı-
yız. Biz okulumuzda bu sürecin öncüsü olduk. Anlama odaklı eğitim 
anlayışımızla, yaparak yaşayarak öğreniyor ve paylaşıyoruz.  
 
2019 çocuklarımızın kahkahalarıyla dopdolu olsun.  
Mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum hepimize… 
Sevgilerimle…              Yasemin Pakkan 
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Sevdiklerinizle birlikte sağlık, barış, huzur, sevgi ve 

mutluluk dolu bir yıl geçirmenizi diler,  

yeni yılınızı kutlarız. 

 

Pakkan Okulları 
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Yeni Bir Yıl, Yeni Mutluluklar... 

Pakkan Okulları öğrencileri olarak öğretmenlerimizle yeni bir yıl için mutlulukla dolu bir hafta geçir-

dik. Yeni yıl yemeğimizi yemeden önce  arkadaşlarımız mini bir gitar dinletisi yaptılar, ardından 1, 2 

ve 3. sınıflarımızdaki miniklerin oluşturduğu yeni yıl korosunu dinledik; 5 ve 6. sınıf Drama Kulübün-

deki arkadaşlarımızın hazırladığı “Sihirli Dünyam” oyununu da izledikten sonra birlikte yemek yiyerek 

programımızı sonlandırdık. 
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Vizyonda Bu Hafta: Müsaadenizle Büyükler 

Özet ve Detaylar 

Bir grup çocuk ormanda buldukları sahipleri tarafından terk edilmiş 
köpekler için bir şeyler yapmaya karar verir. Herkesten gizli bir şekilde 
köpekleri beslemeye başlayan çocuklar, onlar için sıcak bir yuva yap-
maya çalışır. Çocuklar sevimli dostlarının hayatta kalması için uğraşır-
ken onlara kötülük besleyen insanlar da harekete geçmiştir. Bir grup 
kötü niyetli insan hayvanları yok etmeye çalışmaktadır. Çocuklar ne 
olursa olsun hayvanlara kötülük etmeye çalışanları durdurmak zorun-
dadır. Onları engellemek için bir araya gelen çocuklara, bu zorlu müca-
delelerinde sitenin güvenlik müdürü Hakan da destek olur. Zorlu ve 
fantastik bir maceraya atılan çocuklar sevimli dostlarını kötü niyetli 
insanlardan koruyabilecek midir? 
 
Müsaadenizle Büyükler, toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı 
olmasını amaçlayan bir aile filmi. Başrollerinde sokak hayvanları ve 
çocukları göreceğimiz filmin yönetmen koltuğunda birçok festivalden 
ödülle dönen Mezarcı filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu otu-
ruyor. Senaryosunu yönetmen ile birlikte Okay Karamahmutoğlu’nun 
kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Ümit Çırak, Enes 
Göçmen, Nehir Seymenoğlu, Alperen Efe Esmer, Efe Koçyiğit, Duygu 
Paracıkoğlu gibi isimler yer alıyor.  

Kaynak: http://www.beyazperde.com/filmler/film-266156/ 

 

 

Vizyon Tarihi: 28 Aralık 2018 

Yönetmen: Talip Karamahmu-

toğlu 

Oyuncular:  Emre Altuğ, Enes 

Göçmen, Efecan Koçyiğit, Tua-

na Çoşkun, Alperen Efe Esmer, 

Bilge Karamahmutoğlu, Nehir 

Seymenoğlu, Toprak Atar 

Tür: Aile 

Okulumuzun kurucusu Yasemin Pakkan ve öğrencilerimizden Zeynep Seymenoğlu’nun da rol aldığı 

“Müsaadenizle Büyükler” adlı  film bu hafta vizyona girdi ve bizler de filmin galasında yer aldık. 
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Ödül Alan ilk Öğrencimiz: Ahmet Yağız Çoban 

Okulumuz adına ilk ödülümüz kutlu olsun!  

İstanbul Alp Disiplini okullar arası Küçük Erkekler GS dalında ikinci ve Küçük Erkekler Slalom dalında 

birinci olan 6. sınıf öğrencimiz Ahmet Yağız Çoban’ı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını 

diliyoruz. 

Dersimiz: Sosyal Bilgiler 

Okulumuzun 5.sınıf öğrencileri olarak bu hafta Sosyal Bilgiler dersinde İstanbul’un 1 haftalık hava tahmin rapo-
runu takip ettik. Hava durumunun yaşam ve insan aktiviteleri üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmak 
koşuluyla bulutluluk durumu, nem durumu, yağış durumu, sıcaklık durumu ve rüzgâr durumu gibi çeşitli özellik-
leri inceledik. Yaptığımız çalışmaları okulumuz panosunda sergileyip sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ayrıca bu 
haftaki teneffüslerde Sosyal Bilgiler panosundaki bulmacayı çözmeye çalıştık.  
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Dersimiz: Yaratıcı Drama 

Bu hafta Drama Kulübü öğrencileri olarak  yeni yıl kutlama gösterimiz için hazırladığımız ‘Sihirli Dünyam’ adlı oyunumuzu 

izleyicilerimizle paylaştık. 
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   MÜZİK 

Bu hafta 4 ve 5. sınıf öğrencileri olarak perküsyon grupları oluşturup ensamble (topluluk) yaptık. 

Grup çalışmasıyla ritim oluşturduk ve müzikte uyumlu olabilmeyi öğrendik. 
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DERSİMİZ: BEDEN EĞİTİMİ 

Bu haftaki Beden Eğitimi dersimizde 3 ve 4. sınıflar olarak engelleri aşmayı deneyimledik. Oluştur-

duğumuz takımlarla yarışırken hız kazanma ve dengede durmayı başarma çalışmaları yaptık. 

Bu hafta 1. sınıflar olarak bizler de esneme hareketleri yapıp ters köprü kurmayı deneyimledik. 
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Dersimiz: Görsel Sanatlar 

Bu hafta Görsel Sanatlar dersimizde 2 ve 3. sı-

nıflar olarak “Negatif ve pozitif alan ne demek? 

Ona göre nasıl resim yapılır?” sorularının yanıt-

larını bulduk ve çizimlerimizi yaptık. 

Bu hafta 1. Sınıflar olarak Belçikalı sanatçı Rene Mag-

ritte’i tanıdık ve sanatçının The Son Of Man tablosun-

dan yola çıkarak bir çalışma yaptık. 

René François Ghislain Magritte, Belçikalı gerçeküstücü ressam. 

Gerçeküstücülük akımının en önemli temsilcilerinden sayılır. Düş 

ürünü temaları işlediği resimleri, komedi, korku, tuhaflık ya 

da ilginçlik kavramlarının bir karışımıdır. Sanatsal resimleri-

nin yanında yaşamının bir döneminde reklam çizimleri de 

yapmıştır.   

Kaynak: http://sanatonline.net/guncel-sanat/rene-magritte 
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İletişim Bilgilerimiz 

Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi no:86 

Beykoz 34820 

İstanbul / TÜRKİYE 

444 75 60 

info@pakkan.com.tr 

www.pakkan.com.tr 

 

 
 Aileler, çocuğunu ilgi ve yetenek alanlarına göre değerlendirmeli, çocuğun duygu ve 
düşüncelerine önem vermelidir. Olumsuzluklara odaklanmamalı, değerlendirme sonuçları-

na olumsuz yaklaşmamalı, çalışmasına ve programına "Haydi çok dinlendin, çalışsana artık", 
"Bu kadar çalışmayla iyi bir not alamayacaksın" gibi uyarılarda bulunmamalıdır. 

 Aileler, çocuğunu başkalarıyla kıyaslamamalı, değerlendirilme hayattaki başarının tek kriteri olarak 
görülmemeli, başarısını "iyi evlat" kriteri olarak görmemeleri de gerekir. Aileler çocuklarının sosyal 
yaşam olarak da hareketli olmalarına fırsat vermeliler; örnek olmalı, desteklemeli, uygun çalışma 
ortamı ve beslenme koşullarını sağlamalı, başarısızlıklarını kabul etme sorumluluğunda da olmalı-
dırlar. 

 Önemli olan, ailenin çocuğa yapması gerekenler konusunda destek vermesidir. 

 Öğrencinin “Başarısız olursam aileme ne derim? Tanıdıklarım benim hakkımda ne düşünür?” gibi 
sorulardan arındırılması gerekir. Aileler çocuklarına sadece başarılı olduğunda değil, her zaman ya-
nında olacağını hissettirmelidir. 

 Aileler değerlendirmeye yüklediği anlamı gözden geçirmelidirler. Örneğin, değerlendirmeden alı-
nan notun, öğrencinin kapasitesinin tek göstergesi olmadığı hatırlatılmalıdır. 

 Aileler, çocuklarıyla beraber gerçekçi hedefler oluşturmalıdırlar. Bireysel farklılıklar göz önünde 
bulundurularak ulaşılabilir hedefler belirlenmelidir.      

 
 
         Pakkan Okulları Rehberlik Bölümü 

Rehberlik Köşesi 


