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KİTAP ÖNERİLERİ



Sevg�l� Vel�ler�m,

Temmuz ayı y�ne her gün vaka sayılarını kontrol ederek geç�yor
ben�m �ç�n. Eylülde okulların tam zamanlı açılab�lmes� adına
hep�m�ze düşen sorumluluklar var; mutlaka korunmalıyız. Korunmalıyız
k� çocuklarımız okullarına kavuşsun, korunmalıyız k� hayata maruz
kalsın evlatlarımız ve sosyal/duygusal olarak gel�şs�n, korunmalıyız k�
m�lyonlarca öğretmen öğrenc�ler�yle yeşerteb�ls�n geleceğ�.

Okulumuz her gün yen� öğrenc�ler�yle buluşuyor. Özell�kle s�zler�n
güzel referansları, çocuklarınızın herkese yansıyan mutlu haller�
okulumuzu daha görünür kılıyor. A�leler arasında yaptığınız
konuşmalarda geç�rd�ğ�n�z her güzel kel�me �ç�n b�nlerce kez
teşekkür eder�m. Söyled�kler�n�z�n bazıları bana kadar ulaşıyor ve
�nanın b�z� h�ç tanımayan anne ve babaların böyle güzel cümleler�,
referansları  alıp bahçem�ze kadar gelmeler� çok sev�nç ver�yor b�ze.
Vel�ler�m�zle büyük b�r a�le olmanın gururunu yaşıyorum. Var olun...

Her yıl ağustos ayında hareketl�l�ğ�m�z artar malum; kayıtlar,
öğretmen eğ�t�mler� vs. bu aya damga olur. Yönet�c� kadromuzun
büyük çoğunluyla okuldayız y�ne. Eğer yolunuz düşerse s�zler� ve
çocuklarımızı b�r küçük selamlaşma �ç�n olsa b�le görmey� gönülden
�ster�z. Çünkü hep ded�ğ�m�z g�b�: SİZSİZ OLMAZ! 
 
Sevg�ler�mle...
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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
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Okulumuzdan

Ne çok gün oldu; ç�çekler�m�z, hayvan
dostlarımız, kahkahalarımız b�rb�r�ne karışmayalı.
Çok özled� bu bahçe, bu gr�-turuncu b�nalar, bu
tab�at çocuklarını. Çok yakında, umarız sağlıkla
buluşacak, y�ne yaşamı çoğaltacağız; öğrenerek
ve deney�mleyerek hep b�rl�kte...  



Okulumuzdan

Tohumlar f�dana,
F�danlar ağaca,
Ağaçlar ormana
Dönmel� yurdumda.
 
Yuvadır kuşlara,
Örtüdür toprağa,
Can ver�r doğaya
Ormanlar yurdumda.



Her kademede okul seç�m� sürec� �ç�ndey�z. Çocuklarımızın geleceğ� �ç�n kafa yoruyoruz; geleceğ� b�lmeden,
sadece ön görerek hem de… Her zaman “Okul seçme derd�ne düşmeden önce çocuğumuzun okulu olmalıyız.”
der�m ebeveynlere. Çocuğunuz hapşıran b�r�ne “Çok yaşa.”, öksüren b�r�ne “Geçm�ş olsun.” d�yor mu? Sokakta
çalışan b�r�n�n yanından geçerken “Kolay gels�n.” d�ye seslen�yor mu? Arkadaşlarına karşı ad�l m�?
Oyuncaklarını sev�yor, onlara �y� davranıyor mu? Sırasını beklemey� b�l�yor mu? Gerekt�ğ�nde kend�n�
erteleyeb�l�yor mu? Gülmey� ağlamaktan daha çok sev�yor mu? Tüm bu soruların olumlu cevaplarından,
okullardan önce b�z sorumluyuz a�le olarak.

Okulların sırası geld�ğ�nde �se sormamız gereken asıl soruya odaklanmamız gerek�yor; b�r okuldan ne
beklemel�y�z? 

Yaşanan son gel�şmelerle hayatımızdak� pek çok alanda 10-15 yıl �ler� sıçradığımızı söylüyor gelecek b�l�mc�ler
ve alan uzmanları. Tab�� k� eğ�t�m de bu anlamda alacağını alıyor süreçten; ş�md�lerde herkes okul kavramının
parad�gmasal b�r değ�ş�m �ç�nde olduğunu konuşuyor ve kabul ed�yor.

Pek� ama bahsed�len bu köklü değ�ş�kl�ğ�n man�festosu ne olmalı?

Okulların b�rer deney�m merkez� olarak konumlanması gerekt�ğ�n� söylüyoruz artık sık sık. Bu şu demek; artık
her öğrenc�n�n kend� hızında, �ht�yacı olan tekrarı yaparak öğrenme hakkı olduğunu kabul etmel� ve okul
anlayışımızı bu  anlamda güncellemel�y�z. Öğrenme sorumluluğu öğrenene a�t b�r sorumluluk. Bunu
�çselleşt�rmek bu değ�ş�m�n ışığı adeta… Okulu, sürekl� b�lg� ed�nd�ren b�r kurum olarak değ�l de hayatta �ht�yaç
duyulan becer�ler� gel�şt�rmek �ç�n b�lg� üzer�nden deney�m sunan b�r mekan�zma olarak konumlamalıyız.
Öğretmenler� ders bekç�ler� olmaktan çıkarıp, alan tems�lc�s� olmaya �tmel�y�z. Öğrenme sorumluluğunu
h�sseden, öğrenmey� öğrenm�ş çocuklar yet�şt�rmek çok da zor değ�l. Eğer okul yaşantısını bu kabul üzer�nden
kurgularsak hem hayatta, hem sınavlarda başaran çocuklar yet�şeb�l�r. 

Bu anlamda vel�lere de çok öneml� görevler düşüyor. B�r okul seçerken öğrenc�m�z�n yıl �ç�nde ne kadar açık
alanda kalacağını, okulun anlama ve deney�m temell� programlarını, hayata hazırlayan kulüpler�n�n varlığını,
rekabet� değ�l de �ş b�rl�ğ�n� destekley�p desteklemed�kler�n� sorgulamalıyız. Eğer daha anaokulunda, kurumun
sınav başarısını sorgulayarak okul seçersek, eğ�t�mde köklü b�r değ�ş�kl�ğ� beklemem�z �mkansız. Sonuçta talep
arzı şek�llend�r�yor her zaman. Hayatın ve geleceğ�n taleb� becer�kl� �nsan! B�z de vel� olarak b�r okuldan bunu
talep etmel�y�z. B�z�m talepler�m�z gelecekle uyumlu hale gel�p değ�şt�kçe, okullar değ�şecek. Değ�şmel�! 

Ece Karaboncuk
Eğ�t�m Uzmanı / Danışman

Ek�b�m�zden . . .



Her şey b�r D�lek �le başlar… O yola b�r D�lek �le çıkar ama bu uğurda b�r D�lek’�n
yeterl� olmadığını b�lecek kadar çok şey yaşar. Başarının, kel�men�n tam anlamıyla
*söke söke* alındığı b�r hayatın h�kâyes� bu… Hang� meslekte olursa olsun; �nsanın
�ş�n� sevd�ğ� zaman daha yaratıcı, daha üretken ve daha sah�plen�c� olduğunun
çarpıcı b�r örneğ�d�r D�lek L�vanel�. Sadece öğrenc�ler� �ç�n değ�l, onların a�leler� ve
köy halkı �ç�n yaptığı çalışmalardan dolayı Dünyanın En İy� Öğretmenler� L�stes�’ne
adını yazdırdı; sonra köy kadınlarının sosyal, kültürel ve ekonom� alanında
gel�ş�mler�ne yönel�k yaptığı rehberl�k ve l�derl�k sayes�nde Avrupa Parlamentosu
Uluslararası L�der Kadın Ödülü’ne sah�p oldu. Ş�md� İng�ltere’de devam ett�ğ�
kar�yer�nde dünya çocukları �le Dünya Vatandaşlığı çalışmalarını yürütürken, aynı
zamanda Türk�ye’de *B�r D�lek Yetmez* hareket�n� devam ett�r�yor. İşte tüm bunlar
umutsuzluğu yok sayan b�r kadının �mzasını taşıyor. D�lek L�vanel�, kar�yer� boyunca
yaşadığı tüm zorlukları ve bunlarla olan savaşını kend� kalem�nden olab�lecek en
dürüst hâl�yle yansıtıyor satırlarına…

Bu ay yaptığımız canlı yayınlarda y�ne #LGS2021 sürec�ne a�t tüm başlıkları ekrana taşıdık ve sorularınızı cevapladık.
Salgın dönem�n�n markası hal�ne gelen #PakkanL�ve'lar temmuz ayında da y�ne dopdoluydu. 

#PakkanL�ve
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