
AYLIK
BÜLTEN

YARI  YIL  BİTTİ .

ÇOCUKLARIMIZI  ŞİMDİDEN  ÖZLEDİK .

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 .

EKO OKUL PAKKAN'DA GÜNDEM

KARNE GÜNÜMÜZ

BU AY NELER OKUDUK?

BAHÇEDE BİZ

O
C
AK

  2
0
22

 /
 S
AY
I -

 2
9



Sevg�l� Vel�ler�m,

Ger�de kalan bu dönem�n ben�m �ç�n önem� bambaşka. Artık yen�den
b�r kapanmanın yaşanmaması umudu ve h�jyen adına ver�len onca
emekle geld�k bu güne. Şükürler olsun.

Karneler�n� aldı çocuklarımız. Gösterd�kler� emek çok büyük. Heps�n�
kutluyorum. Unutmayın başarmanın verd�ğ� hazzı tadan b�r öğrenc�
hep başarmak �ç�n gayret göster�r.  Başarı mutluluk kaynaklarından
b�r�d�r ama başarısız olmak her öğrenc�n�n en doğal hakkıdır. Hata
yapmak haktır. Z�ra öğrenmen�n en kalıcı hal� hata yapmaktır. 

Elbet s�z�n emekler�n�z de çok fazla bu süreçte. İş b�rl�ğ� �ç�nde geçen
b�r dönem�n olumlu çıktılarını çocuklarımız koşarak okullarına
döndüğünde daha da fazla h�ssedeceğ�z. B�z�m başarımız da o
günlerde görülecek zaten. Okulunu seven, okuluna koşarak gelen her
öğrenc� b�z�m başarı karnem�z. 

'Eğ�t�mde Dönüşüm'ün çok sık konuşulduğu bu dönemde okulumuzun
bu dönüşüme adeta öncülük eden felsefes� ve eğ�t�m öğret�m
anlayışıyla gurur duyuyorum. Her gün kend�m�zle yarışarak yen�
hedeflere doğru yol alıyoruz. Okulumuzu günün gerekl�l�kler�ne uygun
teknoloj�yle donatırken, doğa �le �ç �çe olmanın sorumluluğunu da
asla unutmuyoruz. Ek�b�m�z alanının uzman �s�mler�yle büyüyor ve
öğrenc�ler�m�z ulusal ve uluslararası arenalarda söz söylüyor. Daha
ne �ster�m. Öneml� olan bu �vmey� da�ma sürdürüleb�l�r kılmak. İşte bu
nedenle çok çalışmaya devam ed�yorum, edeceğ�m.

İk�nc� dönem özell�kle LGS sürec� neden�yle tempomuz y�ne
yükselecek. Akadem�k alanda r�tm� arttırırken sosyal ve duygusal
alandak� gel�ş�m �ç�n de gelen baharla b�rl�kte pek çok yen� projeye
katılacak çocuklarımız hatta okulumuz ev sah�pl�ğ� yapacak
bazılarına. Haberler�m�z� anı anına gerek sosyal medya
hesaplarımızdan gerekse e-postalarımızla s�z yansıtmaya devam
edeceğ�z.

Hep�m�ze güzel ve key�fl� b�r tat�l d�ler�m.

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
ver�lemez, �let�lemez ve yayınlanamaz.
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Ana Sınıfımızdan

Ana sınıfı ve �lkokul
öğrenc�ler�m�zle rehberl�k
saat�m�zde 'Beden�m�z-
Sınırlarımız' eğ�t�m�ne devam
ett�k. Öğrenc�ler�m�z�n kend�s�n�n
ve d�ğer �nsanların sınırlarını
farkına varması, kend� özel
alanlarını koruması, �stemed�ğ�
her dokunuş ve talebe hayır
d�yeb�lmeler�yle �lg�l�
b�lg�lend�rme eğ�t�m� yaptık. 

Önce farkındalık ve hemen ardından saygı...
Beden�m�z duygularımız çok değerl�, seç�m b�ze a�t.
Çocuklarımızın bunu öğrenmes� ve seç�mlere saygılı
olup, seç�mler�ne saygı beklemes� b�r eğ�t�m sürec�.
İlkokulumuzda da konu buydu...

GEMS kılavuzlarından olan 'Yumurtalar Her Yerde' y� üç hafta
boyunca 4 yaş grubumuzla uyguladık. B�yoloj� ve yaşam
b�l�mler�ndek� temel kavramların deney�mlenerek öğren�ld�ğ�
bu kılavuzda öğrenc�ler sadece yumurtlayan hayvanları ve bu
hayvanların yaşam döngüler�n� öğrenmekle kalmaz aynı
zamanda sıralama, karşılaştırma, gruplama ve graf�k
oluşturma g�b� temel matemat�ksel becer�ler�n� de gel�şt�r�r.
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İlkokulumuzdan

4. sınıftak� öğrenc�ler�m�z Fen B�l�mler� ders�nde ‘Tartma’ konusu �ç�n teraz�n�n
başında bu karelerde. Eş�t kollu teraz�yle tanışan çocuklarımız merak ett�kler�
nesneler�n önce ağırlığını tahm�n ett� daha sonra eş�t kollu teraz�de tartarak
sonuçlarını paylaştı. Tahm�n b�lm�n öneml� b�r parçası elbet! Ölçmek de…



İlkokulumuzdan

Tüketmek değ�l,
üretmek...
Bakmak değ�l,
yapmak...



İlkokulumuzdan

2. sınıftak� öğrenc�ler�m�z geometr�k şek�l ve c�s�mler� materyaller
yardımıyla somutlaştırdı. C�s�m ve şek�ller�n ayrımını yaparak,
deneyerek öğrenmek hem eğlencel� hem de akılda kalıcı oldu.

2. sınıftak� kuzular renkl� bloklarla
s�metr�k şek�llere örnek modeller
tasarladı. S�metr� ç�zg�s�n� bel�rleyen
öğrenc�ler�m�z, şek�ller�n �k� eş parçaya
ayrılıp ayrılmadığını da tartıştılar.



İlkokulumuzdan

We prepared posters and amaz�ng powerpo�nts.

Matemat�ğ� anlamak �ç�n görmek, elle
tuttmak, gruplamak, arkadaşlardan
yardım almak, b�rl�kte düşünmek ve
tartışmak öneml�.



İlkokulumuzdan

Yazıyor, ç�z�yor, paylaşıyor çocuklarımız. H�jyen, sağlık, doğa,
yaşam, dünya... Heps� b�z�m konumuz, heps� b�z�m
gündem�m�z. Çünkü okul hayatın ta kend�s�.



Eko Okul PAKKAN

Eko-okullar projes� kapsamında Türkçe
dersler�nde, günümüzün en öneml�
�ht�yaçlarından olan ve aşırı kullanılması ve
�sraf ed�lmes� neden�yle gelecek nes�ller� zor
durumda bırakacak enerj�n�n, gereğ� kadar ve
b�l�nçl� kullanılmasına d�kkat çekt�k.
Öğrenc�ler�m�zden, evler�nde hang� enerj�
kaynaklarından nasıl tasarruf ett�kler�n�
gözlemlemeler�n� �sted�k.

Gözlemler�yle gazete, k�tapçık, broşür, af�ş,
poster, kolaj çalışması yapan öğrenc�ler�m�z
ortaya çok güzel ürünler çıkardı.



Ortaokulumuzdan

Mezun ett�ğ�m�z öğrenc�ler�m�z�n her fırsatta
okulumuza koştuğunu b�l�rs�n�z. Bu gelenek bu yıl
da değ�şmed� ve ara tat�lde öğrenc�ler�m�z�n
bazıları z�yaret�m�ze geld�. Geçen yıl 8. sınıftan
mezun ett�ğ�m�z bütün öğrenc�ler�m�z çok güzel
okullara yerleşt� ve çok mutlu heps�. 
İşte z�yaret�m�ze gelenler ve yen� okulları...

Ömer Der�ndere / Sa�nt Beno�t L�ses�
Arda Güneş / Alman L�ses�
Mark Goldenberg / Alman L�ses�
Mert Ağçay / Sa�nt Joseph L�ses�

Bu yıl 20. kez gerçekleşen
Geleneksel Antalya Eğ�t�m
Sempozyumunda (GAESXX) Pakkan
Okulları olarak yer aldık. Kurucu
Tems�lc�m�z Esra Pakkan programın
tamamını yakından �zled�, kurucular
toplantısında M�llî Eğ�t�m Bakanlığı
Özel Öğret�m Kurumları Genel
Müdürü Abdullah Süslü �le b�r araya
geld� ve basının sorularını yanıtladı.

GAESXX'deyd�k . . .



Ortaokulumuzdan

Bu ay Türkçe okuma dersler�m�zde 5. sınıftak� öğrenc�ler�m�z 'Annemle Babam
Sınıfta', 6. sınıflarımız 'Geçm�şten Gelen Konuklar', 7. sınıftak� çocuklarımız
'Ş�md�k� Çocuklar Har�ka', 8. sınıftak�ler �se 'Satılan Gülüş' k�taplarını okudu.

Tanıtım Yayınımız

Okulumuz pek çok a�len�n d�kkat�n� çek�yor.
Uzak ya da yakın pek çok anne ve baba
Pakkan Okullarını daha yakından tanımak
�st�yor. İşte bu f�k�rden yola çıkarak b�r �lke
�mza attık ve herkese açık olarak Instagram
üzer�nden yaptığımız b�r canlı yayında
okulumuzla �lg�l� soruları yanıtladık. B�nlerce
�nsanın �zled�ğ� bu canlı yayın hayl� olumlu
tepk�ler aldı. İlg�n�ze teşekkür eder�z.



Bahçede B�z



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