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2020-2021  Eğ�t�m  Öğret�m  Yıl ımız  Başladı .

Önce  sağlık ,  her  şartta  eğ�t�m !

ÖĞ R E N E N  ÖĞ R E T M E N L E R İ M İ Z

# P A K K A N O N L I N E  İ L E  S I N A V L A R A  H A Z I R L I K

O K U L U M U Z  H A Z I R

U Z A K T A N  E Ğ İ T İ M D E  V E L İ  O L M A K



Öğrenen Öğretmenler�m�z

BU SAYIDA
NELER VAR?

#PakkanL�ve ve #PakkanOnl�ne

Okulumuz Hazır
Okulumuzda Tanışma Günler� YASEMİN PAKKAN

Kurucumuzdan...

Baş Yazı

KURUCU
Yasem�n PAKKAN

OKUL MÜDÜRÜ
Müge SELÇUK

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
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UZAKTAN EĞİTİMLE BAŞLAYAN YIL...

Vel�ler�m�ze Öner�ler

2020-2021 Eğ�t�m ve Öğret�m �Yılımız tüm dünyayı etk�s� altına alan
salgının gölges�nde başladı. Okulların yüzyüze eğ�t�me başlayıp
başlayamayacağı tüm yaz tartışıldı ancak hep�m�z artık onl�ne
eğ�t�m�n gündem�m�z�n b�r parçası olduğunun farkındaydık. N�tek�m
de öyle oldu...

Kademel� olarak öğrenc�ler�m�zle öğretmenler�m�z� tanıştırdığımız,
onları gözler�m�zle kucakladığımız günler�n ardından dersler�m�z
başladı b�le. 

Uzaktan eğ�t�mle açsak da yılı, b�r�nc� sınıftak� öğrenc�ler�m�z �ç�n
okul a�d�yet� oluşturmak, tüm sınıflarda yabancı d�l� ed�nd�rmek,
sek�z�nc� sınıftak� öğrenc�ler�m�z�n sınav hazırlığını hakkıyla yapmak,
her öğrenc�m�z�n sosyal ve duygusal gel�ş�m�ne eks�ks�z odaklanmak,
b�reysel desteğe �ht�yacı olanları desteklemek, ekolümüz hal�ne
gelen değerler� öğrenc�ler�m�ze ed�nd�rmek g�b� pek çok
sorumluluğumuz var y�ne. Hazırız evet! Sev�ml� ve ver�ml� onl�ne
dersler planlamak, kazanımları eks�ks�z öğrenc�ye sunmak bu
alanda uzmanlaşmış eğ�t�m kadromuzun en öneml� �ş�.
Öğretmenler�n hayl� yorulduğu b�r dönem uzaktan eğ�t�m sürec�
ancak �ç�m�zdek� �nanç b�z� sürekl� kamçılıyor. 

Her gün ekranının başına heyecanla oturacak öğrenc�ler �ç�n hep
b�rl�kte el ele çalışacağız. Başka yolumuz yok.

Türk tar�h�n�n en kıymetl� zaferler�nden b�r� olan Büyük Taarruz'u
taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımız hep�m�ze 
kutlu olsun!



Kurucu öğretmen�m�z Yasem�n Pakkan'ın en
büyük hedef� okulumuzu aynı zamanda b�r
öğretmen akadem�s� olarak konumlamak. İşte
Ağustos ayı bu anlamda tam b�r öğrenme ayı
oldu hep�m�z �ç�n. B�r araya geld�k, paylaştık,
eğ�t�mler aldık ve öğrend�k...

Öğrenen Öğretmenler�m�z



Ağustos ayı heyecan ayı oldu okulumuz �ç�n.
Öğrenc�ler�m�z� davet edeceğ�m�z güne coşkuyla
hazırlandık. Sadece tanışma günler�nde ve rehberl�k
zamanı �ç�n çocuklarımızı okulumuza alab�lm�ş olsak da
b�r gülüşler�yle mutlu olduk hep�m�z. 

Okulumuz Hazır



Oyun öğrenmen�n b�r parçası
olduğu kadar tanışmanın, bağ
kurmanın, paylaşmanın da en
öneml� parçası.
Bu anlamda �lkokul
öğrenc�ler�m�z� küçük gruplar
hal�nde öğretmenler�yle
tanıştırdık ve oyunlar oynadık.

Okulumuzda Tanışma Günler�



LGS 2020 terc�h dönem�nde
yaptığımız #PakkanL�ve
yayınlarında Türk�ye'n�n dört b�r
tarafından gelen soruları
yanıtladık, öğrenc�lere ve
a�lelere destek olduk. Ş�md� de
çocuklarımızın sınav hazırlık
süreçler�nde yanlarında
oluyoruz. Her �lden, her okuldan
öğrenc�yle buluşmaya ve
deney�mler�m�z� paylaşmaya
başladık b�le.

#PakkanL�ve ve
#PakkanOnl�ne

LGS özel yayınlarıyla tüm
Türk�ye'ye rehberl�k etm�şt�k.
Ş�md� öğrenc�ler�n sınav
hazırlık süreçler�ne de onl�ne
destek oluyoruz.



Uzun süred�r gündem�m�z� meşgul eden ve görünüşe bakılırsa b�r süre daha meşgul etmeye devam edecek olan
Korona (COVID-19) v�rüs salgını gölges�nde okullar tekrar açılıyor. Yen� eğ�t�m öğret�m yılına onl�ne eğ�t�mle
başlanacak olması bu sürec� yönetmek konusunda öğrenc�s�yle başbaşa kaln vel�ler� kaygılandırıyor. Bu sayımızda
sürec� daha �y� yöneteb�lmen�z �ç�n rehber olacağını düşündüğümüz b�r yazıyı paylaşıyoruz.

1- Pan�k Yapmayın, Sak�n Olun
B�r anne, b�r baba, b�r eş, b�r çalışan olarak sah�p olduğunuz b�r çok rolün heps� �ç�n ayrı ayrı end�şe duyduğunuz ve
bu end�şe sonucunda sükunet�n�z� koruyamadığınız anlar �ç�n kend�n�z� suçlamayın. Fakat bundan sonrası �ç�n
çocuğunuzla konuşurken ona bu sürec�n nasıl �şled�ğ�n�, b�r kaç zamandır zaten bu sürec�n �ç�nde olduğumuzu bas�t
b�r d�lle anlatmaya çalışın. Özell�kle �lkokul sev�yes�nde çocuklar a�leler�nden duydukları haberler� abartarak
b�rb�rler�ne felaket senaryoları şekl�nde anlatab�l�r. Bu sebeple ona anlayab�leceğ� gerçek ve güven�leb�l�r
kaynaklardan v�deolar �zleteb�l�rs�n�z. Geçm�şte daha o doğmamışken yaşanan benzer olayları göstererek onu her
şey�n b�r sonu olacağına �kna edeb�l�rs�n�z. Bu onun başlayacağı onl�ne eğ�t�me daha rahat adapte olmasını sağlar.

2- Doğru Çalışma Ortamını Kurun
Genelde çalışma ortamı dend�ğ�nde akla gelen b�r masa, b�r sandalye, k�tap, defter ve kalemler oluyordu. Elbette
değ�şen eğ�t�m model�yle bu da değ�şt�. Çocuklar normalde kullandıkları tablet ve b�lg�sayarları kucaklarına
alarak veya yataklarına uzanarak kullanmaya çok alıştılar. Fakat onl�ne eğ�t�m söz konusu olduğunda bu kullanış
b�ç�m� onların odaklanma sev�yeler�n� b�r hayl� düşürecekt�r. Özell�kle yatarak ders çalışırken sıkıldıkları ya da
yoruldukları an algıları başka taraflara kayacak, belk� de uyuyacaklardır. Bu sorunların yaşanmaması �ç�n
uzmanların da tavs�yes� onl�ne eğ�t�m�n en az yüzde yetm�şl�k kısmının masa başında sess�z ve sak�n b�r ortamda,
kulaklık takılarak ve kameraların açık b�r b�ç�mde yapılması şekl�nded�r. Bu sayede uzaktan eğ�t�mden yüksek
oranda ver�m alınab�l�r.

3-Sürekl�l�ğ� Sağlayın
Okul dönem�nde eğ�t�mde devamlılığı sağlayan en güçlü faktör, okul başlarken öğrenc�ler�n yoklamasının alınması
�d�. Çocuklar sabahları �steks�z de olsalar yok yazılmamak adına b�r şek�lde okulun yolunun tutuyorlardı. Fakat
onl�ne eğ�t�mde çocukları sabahları yataktan kaldıracak böyle b�r güç yok. Bu sebeple onlara sürdürüleb�l�r
hedefler koymak ve alışma sürec�nde belk� �lk b�r kaç gün onlarla b�rl�kte b�lg�sayar başına oturmak vel�ler�n
yapab�leceğ� mot�ve ed�c� davranışlar olab�l�r. Onlardan sabahın yed�s�nde okula g�der g�b� kalkmalarını
beklemek çok gerçekç� b�r düşünce olmaz ama onlara uyanab�lecekler� ve günler�n� öldürmeyecek b�r saat
bel�rlemek sürdürüleb�l�r olab�l�r.

4- Onu Mot�ve Ed�n
Burada bahsett�ğ�m�z mot�vasyon aslında dersler başladıktan hemen sonra başlamalı. Normalde özell�kle �lkokul
öğretmenler� ders sırasında öğrenc�ler�n� sadece d�nleyerek ve okuyarak değ�l aynı zamanda anladığını anlatarak
eğ�ten, b�lg�ler� bu şek�lde pek�şt�ren b�r yöntem �zl�yor. Fakat bunu onl�ne eğ�t�mde gerçekleşt�rmek zor. S�zler�n
yardımı �le bu sorunun da üstes�nden gel�neb�l�r. Her gün sonunda çocuklarınızla geç�receğ�n�z 20-30 dak�kayı o
gün eğ�t�mde neler öğrend�kler�n� anlatmasına ayırın. Takıldıkları yerde o kısmı neden �y� anlamadıklarını sorun. Bu
şek�lde dersler�n ver�m� oldukça artmış olacaktır.

S�z�n �ç�n derled�k

Uzaktan Eğ�t�m
Sürec�n�
İy� Yönetmek İç�n
Vel�lere Öner�ler



5-Boşluklar Yaratın
Okulun yarattığı b�r d�ğer güzel atmosfer de çocukların çılgınlar g�b� koşup eğlend�kler� teneffüsler. Maalesef onl�ne
eğ�t�mde teneffüsler�n ver�ml� kullanılması çocuğun kend� öz d�s�pl�n� �le bel�rlen�yor. B�r kere masa başından kalkan
çocuğun o masaya döneb�lmes� c�dd� b�r d�s�pl�n ve sorumluluk b�l�nc�n� gerekt�rmekte. Bu sorunu çözmek �ç�n günlük
planı en baştan çocuğa anlatmak, ders aralarının efekt�f kullanmasını sağlamak, �lk zamanlar bu aralarda ona eşl�k
ederek yapacaklarını tamamlamasını, yen� derse hazırlanmasını ve �ht�yaçlarını zamana uyarak g�dermes�n�
sağlamak �şe yarayacaktır. 

6- Temel B�lg�sayar Becer�ler�n� Gel�şt�r�n
Onl�ne platformda yürüyen eğ�t�mlerde, özell�kle �lk aşamalarda tekn�k aksaklıkların çıkması kaçınılmaz olacaktır.
Eğer s�z konuya hak�msen�z b�lg�sayarı veya tablet� alıp hemen durumu düzeltmeye çalışacak, kaybett�ğ� zamanı
m�n�m�ze etmek �steyeceks�n�z. Ancak bu sürec�n de eğ�t�m�n b�r parçası olduğunu unutmayın. Yen� b�r doküman
oluşturması gerekt�ğ�nde, b�r dosya �nd�rmes� veya daha önce tecrübe etmed�ğ� b�r programı kullanması
gerekt�ğ�nde keşfetmes�ne �z�n ver�n. Bu onun motor gel�ş�mler�n� ve problem çözme becer�ler�n� olumlu anlamda
etk�leyecekt�r.

7- Not Tutmayı B�r Alışanlık Hal�ne Get�rs�n
Okulda en alışık olduğumuz şey, öğretmenler�m�z�n aktarımlarından notlar almak şüphes�z. Öğretmen okulda tahtaya
yazar ya da okur öğrenc� de onu defterlere geç�r�r. Fakat onl�ne eğ�t�mde çocuklar öneml� yer�n neres� olduğuna ve
hang� kısımların not alınması gerekt�ğ�ne kend�ler� karar vermek durumunda kalab�l�r. Bu noktada karşılaşılab�lecek
sorunlar, çocukların ders�n sonlarına doğru sıkılması ve not almak yer�ne sadece gözler�yle ders� tak�p etmes�
olab�l�r. Bu noktada mot�vasyon azalır çünkü not tutmak c�dd� anlamda ders tak�b� sağlar. Vel� olarak s�zler bu
alışkanlık kazanılana kadar, ders b�t�m�nde defter kontrolü yapab�l�r hatta ona aldığı notlardan sorular sorab�l�rs�n�z.

8- Zamanı Efekt�f Kullanmasına Yardım Ed�n
İy� b�r zaman yönet�m� �ç�n en etk�l� yol plan yapmaktır. B�r öncek� günden onunla oturup b�r sonrak� günkü onl�ne
dersler�n�n planını yapmak. Ders aralarını bel�rlemek hatta ders sonrasında neler yapab�leceğ�n� ona adım adım
anlatmak çocuğunuzun kend�s�n� güvende ve sak�n h�ssetmes�ne neden olacaktır. Dersler dışında kapalı alanlara çok
uğramadan g�deb�l�yorsanız sah�l kenarında, açık, bol oks�jenl� yerlerde gezmen�z� ve key�f yapmanızı öner�r�z.
Umarız bu sürec� en ver�ml� şek�lde atlatab�l�rs�n�z.

Yazının orj�nal hal�n�n yayınlandığı sayfaya er�şmek �ç�n:
https://www.tw�nsc�ence.com/tr/2020/03/15/uzaktan-eg�t�m-surec�n�-�y�-yonetmek-�c�n-vel�lere-

dusen-8-gorev/
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