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DEPREM HAFTASI



Sevg�l� Vel�ler�m,

Mart b�r soğuk b�r sıcak sonra tekrar soğuk, yağmur hatta kar derken
ger�de kaldı. 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü, Down Sendromu
Farkındalık Günü, Çanakkale Zafer�, İst�klal Marşı'nın Kabulü ve daha
pek çok etk�nl�k bu aya sığdı. 

Çocuklarımızın büyüdüğünü ben en çok bu aylarda fark eder�m her
yıl. Etk�nl�kler sırasında aldıkları görevler, arkadaşlarına verd�kler�
destekler, kapsayıcı davranışları heps� bu ay gözler önüne ser�l�ver�r.
B�r�kt�rd�kler�m�z� yaşamda görmeye başlarız, hem b�z hem de onlar.
Bu yıl da aynen böyle oldu �şte. Evlatlarım gözümün önünde y�ne
b�rden büyüdü.

LGS heyecanı da büyüyor tab�� b�r yandan çocuklarımız g�b�.
Hedefler reelleş�yor, tempolar artıyor. B�ze de daha çok rehberl�k
düşüyor tab��.

Bu zamandan sonra #PakkanL�ve ları sıklaştırıyoruz. Tüm Türk�ye'ye
el�m�zden geld�ğ�nce rehberl�k etmeye devam edeceğ�z Pakkan LGS
Kom�syonu olarak.

Bahar demek okulumuzun tadına doyulamayacak güzel günler
demek malum. Hafta sonları pek çok a�le z�yaret�m�ze gel�yor. Çok
mutlu oluyoruz. Artık okulumuzu duymayan kalmadı sanırım. Ş�md� b�r
de gel�n, görün d�yoruz.

N�san ayında sağlık, huzur ve gülümsemem�z bol olsun.

Sevg�ler�mle...

KURUCU
Yasem�n PAKKAN
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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�yle
kullanılab�l�r ve tel�f hakları
kapsamındadır. İçer�k herhang� b�r şek�lde
asla �z�ns�z kopyalanamaz, üzerler�nde
değ�ş�kl�k yapılamaz, k�ralanamaz, ödünç
ver�lemez, �let�lemez ve yayınlanamaz.
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İlkokulumuzdan

Deprem Haftasında B�l�ş�m
Teknoloj�ler� ders�m�zde 
1. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle
SteamBox projes� olarak
“Deprem S�mülatörü”
tasarladık. 



İlkokulumuzdan

B�r hastalık değ�l genet�k b�r farklılık olan Down Sendromuna a�t farkındalık günü tüm dünyada olduğu g�b�
öğrenc�ler�m�z �ç�n de çok anlamlı b�r gün oldu.

Ş�şl�'de bulunan Down Cafe herkese açık b�r mekân. Amacı Down Sendromlu çocukları topluma kazandırmak
ve tab�� y�ne farkındalık yaratmak. 

İşte bu farkındalık günü ves�les�yle öğrenc�ler�m�z de bu kafede çalışan Down Sendromlu çocukları z�yaret ett�,
gözlemled�, merak ett�kler� her şey� sordu. Down sendromlu çocukların Pakkan öğrenc�ler�n� güler yüz ve tatlı
d�ller�yle karşılaması hep�m�z� mutlu ett�. 

 Down Cafe



İlkokulumuzdan

Tüm hafta boyunca rehberl�k
saatler�m�zde de ‘Dünya Down Sendromu

Farkındalık Günü’ adına �lkokul
öğrenc�ler�m�zle farkındalık etk�nl�kler�

yaptık okulumuzda. Farklılıklarımızla
farkındalık kazanmak f�kr�nden yola

çıkarak farklı renkte çoraplar tasarlama
çalışması gerçekleşt�rd�k. Aynı zamanda
çorapların b�rleş�m�yle oluşan kromozom
şekl�n�n, Down Sendromlu b�reylerdek� +1
kromozomu tems�l ett�ğ�n� �fade eden b�r

kor�dor serg�s� de hazırladık.



Bu ay yaptığımız canlı yayınlarda hem afetlerden korunma yöntemler�n� hem de yaklaşan LGS sürec�n� ekrana
taşıdık ve sorularınızı cevapladık. Son günler�n öneml� markası hal�ne gelen #PakkanL�ve mart ayında da
y�ne dopdoluydu. 

#PakkanL�ve

4. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle res�m ders�m�zde perspekt�f
konusuna g�r�ş yaptık. Tekn�k b�lg�ler� öğrenmeye başladık.

İlkokulumuzdan



We learned about Treasure
Hunt�ng and �ts related words.
We got fam�l�ar w�th treasure
hunt�ng stages by read�ng a

p�rate journal. In the end,
students �mag�ned themselves as
a p�rate who has already found
a treasure and he �s wr�t�ng h�s
d�ary now. Students were g�ven

a d�ary platform to complete �t. 

Students learned the aff�rmat�ve form of
s�mple past and got fam�l�ar w�th �rregular
forms of the verbs. We made a poster of

Common Irregular verbs for our classroom.

Students learned about symbols on a treasure map
and d�rect�ons on the compass. They made the�r own 
 treasure map and made a cha�n story to tell.



Students made D�onasur D�orama
and We made a gallery �n our
classroom to look at the eac others’
project and ask and answer
quest�ons about D�onasurs’ Per�ods.

Students brought the�r
group games for the�r
club sess�ons to have fun
�n Engl�sh. All we d�d was
speak �n Engl�sh and make
an authent�c s�tuat�on to
commun�cate.



Th�s month we learned about how the weather �n March
roars �n l�ke a l�on: Loud, strong and proud... See that dark
cloud! Then goes out l�ke a lamb: calm, sweet, and sunny.
B�rds are ch�rp�ng... Look at that bunny!



Der 8. März �st Internat�onaler
Frauentag. Se�t mehr als 100 Jahren
w�rd der Internat�onale Frauentag
begangen. Am Internat�onalen
Frauentag (te�lwe�se auch
Weltfrauentag, Frauenkampftag,
Frauenwelttag oder e�nfach
Frauentag genannt) demonstr�eren
Frauen weltwe�t für
Gle�chberecht�gung und gegen
D�skr�m�n�erung von Frauen. W�r
haben m�t unseren zwe�ten und
dr�tten Klassen d�esen Tag gefe�ert .
W�r schenken unseren Frauen unsere
B�lder, d�e w�r �m Unterr�cht
ausgemalt haben.



M�t unseren v�erten Klassen haben w�r
“den 18. März” als Jahrestag der
Landung auf Gall�pol� gefe�ert.



Ortaokulumuzdan

“B�r Destandır Çanakkale” ded�ğ�m�z Çanakkale Zafer�m�z�n yıl dönümü �ç�n hazırlanan tören�m�z� okulda
öğrenc�ler�m�zle gerçekleşt�rd�k. 8. sınıf İnkılap Tar�h� ve Atatürkçülük ders� konusu olan Çanakkale Savaşı hakkında

tören sonrasında da öğrenc�ler�m�zle sohbet ett�k. Çocuklarımızın tar�h�m�z� nasıl sah�plend�ğ�n� görüp
duygulanmamak mümkün değ�l.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

12 Mart'ta İst�klal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde bu marşın yazılış h�kayes�n� anlatan b�r tören gerçekleşt�rd�k
çocuklarımızla. İnkılap Tar�h� ve Atatürkçülük ders�n�n konusu olan Kurtuluş Savaşı ve Kuvayı M�llîye kahramanlarını
öğrenc�ler�m�z�n canlandırması çok etk�ley�c�yd�. Mehmet Ak�f Ersoy'u saygıyla anıyoruz.



Ortaokulumuzdan

7. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle Güneş S�stem�
ve Ötes� ün�tem�z�n kazanımlarını
pek�şt�rmek adına Nasa serg�s�ne g�derek
hem uzay seyahatler�nde kullanılan araç
ve gereçler� tanıdık hem de farklı
s�mülasyonlarla uzay seyahat�n�
deney�mlemeye çalıştık.



Ortaokulumuzdan

Dünyanın En G�zeml�
Sayılarından B�r� P� Sayısı
Dünyanın en g�zeml�
sayılarından b�r� P� sayısı.
Han� 3,14 d�ye başlayıp
sonsuza kadar g�den o
meşhur �rrasyonel sayı. O
kadar meşhur k� dünyanın
pek çok yer�nde 3. ayın 14.
günü “P� Günü” olarak
kutlanıyor. B�z de okulumuzda
P� Günü �le �lg�l� farklı
etk�nl�kler gerçekleşt�rd�k.
Boyamalar yaptık, P�’y�
gerçek hayatta nasıl
bulab�leceğ�m�z� öğrend�k.
P�’n�n tar�hçes� �le �lg�l�
belgesel �zled�k. Ayrıca “My
P� Day” �s�ml� webs�tes�
üzer�nden çocuklarımızın
doğum günler�n�n p�’n�n
kaçıncı basamağında
olduğuna da göz attık.
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Ortaokulumuzdan

İzleyenler b�l�r, Wh�plash f�lm� müz�syenl�k okulunda okuyan b�r öğrenc�n�n yaşadığı
zorlukları anlatır. Sosyal B�lg�ler ders�m�zde, başarılı olmak �ç�n az�m ve çalışmanın ne
kadar öneml� olduğunu �fade eden bu f�lm� 7. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle paylaştık bu ay.

Meslekler üzer�nde konuştuk. İster doktor �ster sanatçı �ster b�r futbolcu �ster öğretmen…
Her meslek yüksek d�s�pl�n ve özver� gerekt�r�r ded�k. Bunu da severek ve �steyerek 
yapmak en öneml� mutluluk kaynağı şüphes�z. 

F�lm üzer�nden g�derek başarılı b�r müz�syen olmak �steyen öğrenc�n�n yaşadığı zorluklar
karşısında pes etmey�ş�n� konuştuk.

Dünya Ekonom�k Forumunun (Word Econom�c Forum) �ş dünyasının geleceğ�yle �lg�l�
hazırladığı rapora göre, çok da uzak olmayan b�r gelecekte 75 m�lyon k�ş� �ş�n�
kaybedecek ancak 133 m�lyon k�ş� yen� �ş �mkanlarına kavuşacak. B�z de Sosyal Bİlg�ler
ders�nde Endüstr� 4.0 dönem� olarak b�ld�ğ�m�z bu dönemde geleceğ�n meslekler�n�n
neler olacağını konuştuk.

Yok olacak meslekler neler olab�l�r? Yen� meslekler hang�ler�? 
“The Future of Jobs Report - 2018” raporu göre şu an ortaokulda okuyan öğrenc�ler
ün�vers�teden mezun olduklarında b�l�nen meslekler�n yarısından çoğu yok olmuş olacak.
Ancak gel�şen teknoloj�yle adını dah� duymadığımız meslekler karşımıza çıkacak. 
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Türkler�n en esk� bayramlarından olan Nevruz Bayramı
21 Mart günü öğrenc�ler�m�zle yaptığımız küçük etk�nl�klerle
kutladık. Sınıf �ç�nde 'Yen� Gün' anlamına gelen Nevruz’da

çocuklar baharın başlangıcı olan günde b�rb�rler�yle
d�lekler�n� paylaştı. Sosyal B�lg�ler ders� �çer�ğ� olan Orta
Asya Türk Devletler�'nden gelen bu geleneğ�n günümüze

kadar devam ed�yor oluşuna da�r sohbet ett�k. Hem gece
gündüz eş�tl�ğ� hem de baharın gel�ş�, doğanın uyanışı

d�yerek bu konuda TRT tarafından hazırlanan b�r belgesel�
�zled�k. Türkler�n bu günlerde ne g�b� b�r bayram hazırlığı

yaptıklarını bu belgesede adeta yaşadık.



Günümüzde �nternet�n hayatımızın b�r parçası olması neden�yle a�leler�n sorumlulukları ve roller� de değ�ş�yor.
Çocuklarına karşı olan temel sorumluluklarının yanı sıra a�leler çocuklarına olumsuz �nternet alışkanlıkları
ed�nmemeler�, teknoloj�y� eğ�t�mler�n� destekley�c� şek�lde üretken ve uygun şek�lde kullanmaları, d�j�tal sınırlarda
güvenl� şek�lde gez�nmeler�, temel s�ber yaşam becer�ler�n� ed�nmeler� ve sorumluluk sah�b� küresel d�j�tal
vatandaşlar olarak yet�şmeler� �ç�n rehberl�k ed�yor. 

Nasıl k� çocuklarımıza karşıdan karşıya geçerken �k� tarafa bakmayı, yüzmey�, b�s�klete b�nmey� öğret�yorsak,
d�j�tal dünyada güven �ç�nde dolaşmaları �ç�n b�lg� �let�ş�m araçlarını ve �nternet� güvenl� şek�lde nasıl
kullanab�lecekler�n� de öğretmeye zorunluyuz.

Çocuğunuza nasıl rehberl�k edeb�leceğ�n�z konusunda s�zlere bazı �puçları vereb�l�r�z. 

1.    B�lg� sah�b� ve �lg�l� olun.
Çocuğunuzun z�yaret ett�ğ� s�teler ve oynadığı oyunlara aş�na olmak, çocuğunuzla b�rl�kte zaman zaman çevr�m �ç�
vak�t geç�rmek çok öneml�d�r. Çocuklarınıza kullandıkları teknoloj�ler hakkında sorular sorun. Teknoloj�y�
çocuklarımızdan öğrenme zamanı!

2.    Ortak kullanım alanları oluşturun.
Çocuğunuzun İnternet er�ş�m�nde kullandığı araçları (b�lg�sayar, cep telefonu, tablet vb.) yatak odalarının dışında
ortak kullanım alanında bulundurun. Tüm araçları göreb�leceğ�n�z b�r yerde tutmanız özell�kle küçük çocukların ve
ergenl�k dönem�ne g�ren çocukların güvenl�ğ� �ç�n çok öneml�.

3.    Güvenl�k tedb�rler� alın.
İnternet f�ltreler�n� ve a�le kontrol uygulamalarını �nd�r�n. Bunları neden kullandığınızı açıklayın. Telefonunuza
ş�fre/parola ekley�n. İnternet� ne zaman, ne kadar süre �le, nerede ve nasıl kullanacağına �l�şk�n b�rl�kte kurallar
koyun. Çevr�m �ç� geç�receğ� sürey� çocuğunuzla b�rl�kte bel�rley�n ve bu konuda esnemey�n. Çocuğunuzun çevr�m
�ç� ve dışı olduğu zamanlar ve akt�v�teler� �ç�n sağlıklı b�r denge oluşturun. Çocuğunuzun kullandığı ş�fre/parolaları
s�z�nle paylaşmasını sağlayın. Bunun neden gerekl� olduğunu ona açıklayın.

4.    Çevr�m �ç� davranışlarınızla ve teknoloj� kullanımınız �le çocuğunuza örnek olun.
Unutmayın, söyled�kler�n�z daha çok davranışlarınızla yol göster�c� oluyorsunuz çocuklarınıza. Çocuğunuzun görüp
h�ssedeceğ� b�ç�mde kend� �nternet kullanımızı planlamanız ona model olacaktır.

Bu ay rehberl�k dersler�m�zde öğrenc�ler�m�zle güvenl� ve sınırlı �nternet kullanımını konuştuk. Öğrenc�ler�m�z
kend�ler� ve a�leler�yle �lg�l� özel/k�ş�sel b�lg�ler�, fotoğrafları paylaşırken d�kkatl� olmaları gerekt�ğ�n�n farkındalar.
Çünkü paylaşılan her şey sonsuza kadar orada kalmakta, paylaştıkları b�lg�ler kolaylıkla kopyalanab�l�yor. 
Çocuklarımızı yet�şk�nlere �nternet kullanımıyla �lg�l� hoşa g�den ve g�tmeyen durumları anlatab�lmeler�, açık �let�ş�m
kurab�lmeler�, sorular sorab�lmeler� ve doğru b�lg�lere ulaşab�lmeler� konusunda rehberl�k etmem�z gereken b�r
dönemde olduğumuzu unutmamalıyız!

Pakkan Okulları Rehberl�k B�r�m�

Rehberl�k



@PakkanOkullar� pakkanokullar�.k12.tr �nfo@pakkanokullar�.k12.tr

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 .


