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Hep söyler�m; eğ�t�mc�ler�n açtığı okullarda ruh vardır. Özell�kle bu
dönem, uzaktan eğ�t�mde bu ruh herkes tarafından net b�r şek�lde
h�ssed�ld�. Okul eve, odaya, yaşamımızın tam ortasına g�rd�. 

Öğretmenler�m�z�n bu dönemde kararlı ve vazgeçmeyen duruşları,
okulumuzun yönet�m�n�n sürec� tak�p becer�s�, an� değ�ş�kl�klerde hızlı
manevra alab�lmem�z, ders zamanlarında kameraların hep açık
tutulması, eğlenme ve öğrenme ortamının sarmal b�ç�mde devamlılığı
ve daha pek çok ayrıntı hatta s�zden gelen sayısız olumlu ger� b�ld�r�m
b�z� gururlandırdı. Eğ�t�m ve öğret�m�n kal�tel� ve zeng�n �çer�klerle
dolu olması, günün başarılı b�r şek�lde planlaması, ders, oyun, akt�v�te
zamanlarının çek�c�l�ğ� öğrenc�ler�m�z�n sabahları key�fle ekran başına
geçmes�n� sağladı. Açık kamera sayes�nde onlar okulda; b�z onların
ev�nde tamamladık okul yılımızı. 

Ve artık tat�l başlıyor. Olab�ld�ğ�nce d�nlen�p tem�z havanın, güneş�n,
uykunun tadını çıkaralım. Bol k�tap okumayı programımıza alalım.
Unutmayın, 24 Ağustos buluşma günümüz. B�z başladık plan yapmaya.
Her öğret�m yılında yen� sürpr�zlerle karşılıyoruz s�zler� malum. Bakalım
bu yıl neler bekl�yor s�z�, b�z�, hep�m�z�?

Güzel b�r yaz olsun, sağlığımıza d�kkat ederek... 
Sevg�yle kalın.

Ana Sınıfımız Büyüyor

BU SAYIDA
NELER VAR?

#PakkanL�ve Devam Ed�yor
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Ana sınıfımızda bu ay pek çok eğlencel� şey
yaptık ancak heps�n�n ortak özell�ğ� sadece
eğlencel� olması değ�ld�; vel�ler�m�z� de çok
şaşırttık. Gören�n ağzı açık kaldı ve b�z�m
kuzular nef�s ç�kolata toplarıyla ustalıklarını
konuşturdu.

Ana Sınıfımız Büyüyor . . .

Bu ay yazar ve gezg�n Müge Aral ana
sınıfımızın konuğu oldu. Kakao b�tk�s�n�n ve
ç�kolatanın yolculuğunu anlatan Müge Aral, 
eş� fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ’ın Meks�ka
seyahat�nden dönüşünde kend�s�ne get�rd�ğ�
kakao çek�rdekler�n� tatmasıyla başlayan
kend� araştırma serüven�n� de masalsı b�r
anlatımla öğrenc�ler�m�zle paylaştı.

Çocuklar ve
öğretmenler
y�yecekler�n�
hazırladı, k�m�s�
bahçeye k�m�s�
balkona çıktı. 

Henüz okulumuzda yüz yüze eğ�t�mdeyken
çocuklarımıza son hafta bahçede p�kn�k
yapma sözü verm�şt�k. Bahçem�zde olamadık
belk� ama sözümüzde durduk. 

Ah b�r yıl... Nasıl da hızla geçt�!



Haz�ran ayında y�ne alanının uzman
konuklarını ağırladığımız #PakkanL�ve
buluşmaları özell�kle bu salgın dönem�nde
eğ�t�m dünyasının öneml� b�r markası olmayı
başardı.

#PakkanL�ve
Tüm Hızıyla 
Devam Ed�yor...

M�ll�yet A�le ve Çocuk Yazarı Zeynep
İşman a�lelere yol gösterecek öneml�
paylaşımlarıyla d�kkat çekt�.

Sohbet�n pek çok koşulu var; güler yüz,
�y� b�r d�nley�c� olmak, anlamlı soru
sorab�lmek... İşte bu alanın uzmanı

Açelya Akkoyun'la sohbet ett�k b�z de...

Fütür�st Ufuk Tarhan �le geleceğ� ve
geleceğe hazır olma eksen�nde
yapmamız gerekenler� konuştuk.

Haz�ran ayı sınavlar ayı... LGS hakkında
son dak�ka tüyolarını ve d�kkat ed�lmes�

gerekenler� Rehber Öğretmen 
Mehmet Arslan �le değerlend�rd�k.

Kurucumuz Yasem�n Pakkan LGS
hakkındak� eşs�z tecrübeler�n� ve sürece
a�t öngörüler�n� paylaştı.

Sporun çocuklarımızın gel�ş�m�ndek�
yer�n� �k� öneml� uzmanın ağzından

d�nled�k. İbrah�m Kutluay'ın ve Murat
Özgül'ün eşs�z deney�mler�n� paylaştığı

yayınımız d�kkat çek�c�yd�.

LGS 2020'n�n ardından, soruları, sınavı,
katsayıları, puan öngörüler�n�, standart
sapmayı test test, konu konu
değerlend�rd�k. Pakkan Okulları uzman
kadrosu vel�ler�n ve öğrenc�ler�n
sorularını cevapladı.

LGS'n�n en merak ed�len konuları;
katsayılar ve puan hesaplamaları...

Uzman konuklarımızla değerlend�rd�k.



Okulumuzda yüz yüze eğ�t�m dönem�nde olsak,
bu son ay öğrenc�ler�m�zle bol bol bahçe
fotoğraflarımız olurdu bu sayfada. Salgın
dönem�ne rastgelen bu haz�ran ayındaysa
�lkokulumuzun hayaller�yle seslen�yoruz s�ze...

İlkokulun Yaratıcı Çocukları

2. sınıftak� �k�zler�m�z Masal ve Nağme Bedel
kardeşler�n çalışması.

1. sınıftak�
öğrenc�ler�m�zle
sıvı ölçüler�n�
öğrend�k bu ay.
Düşünerek,
deneyerek,
merakla...

3. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle kostümler g�yd�k,
makyaj yaptık, karakterler yarattık.

4. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle
eylemlerde k�ş� ve konu başlığını

�şl�yoruz.

2. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle
kapanış etk�nl�ğ�m�zden...



Konuk Yazar

Evet bu yılk� LGS geçm�ş yıllara göre oldukça zordu. Zor olmasını bekl�yorduk zaten.
Z�ra geçen sene b�ld�ğ�n�z üzere 565 öğrenc�m�z tüm soruları doğru yanıtlamıştı. Bu
öğrenc�lerden �sted�ğ� okula g�remeyenler b�le olunca MEB çok tepk� aldı ve bu yılk� zor
sınavın zem�n� �şte o zaman atıldı. Ş�md�den söyleyey�m; önümüzdek� yıl çok daha kolay
b�r LGS b�z� bekl�yor. Tab� k� bu �ş�n lat�fes� ama 2020 ver�ler�, 2018 ver�ler�ne benzer
olacak g�b� görünüyor. Madem 2018 ver�ler�ne benzeme �ht�mal�nden söz ed�yoruz, o
zaman gel�n 2018 ver�ler�ne b�r göz atalım.

Ps�koloj�k Danışman 
ve Rehber Öğretmen

Mehmet Arslan

2018 yılında yüzde b�rl�k d�l�me g�ren öğrenc� TMF test�nde yaklaşık 49 - 50 net yaparken d�ğer 3 testte 29-30 net
yapmış. Yüzde �k�l�k d�l�me g�ren öğrenc� de TMF test�nde 47- 48 net yaparken d�ğer testler� y�ne 29-30 netle
tamamlamış. Yüzde beşl�k d�l�me bakalım b�r de; TMF test�nden 44-45 net, d�ğer testlerden �se 26 net adayları
yüzde beşl�k d�l�me yerleşt�rm�ş o yıl. Kısaca 2019 yılından çok farklı b�r tablo varmış. Bu yıl da geçen yıldan farklı
b�r tablo çıkacak g�b� görünüyor.

Sonuçlar 16 Temmuz'da bell� olacak. Pek� açıklandığında sınav sonuç ekranında neler göreceğ�z? Hemen
söyleyel�m; merkez� sınav puanımız ve yüzdel�k d�l�m�m�z yer alacak belgem�zde. Kuşkusuz b�z�m �ç�n asıl öneml�
ver� yüzdel�k d�l�m�m�z olacak.

Hocam ned�r bu yüzdel�k d�l�m? B�z�m �ç�n ne �fade ed�yor?

'Yüzdel�k D�l�m' sınava g�ren öğrenc� sayısının 100 eş�t parçaya/d�l�me bölünüp her d�l�me düşen öğrenc� sayısının
�fade ed�lme b�ç�m�d�r. Bazılarının 'H�ç anlamadım!' ded�ğ�n� duyar g�b�y�m. O zaman hemen b�r örnek verey�m.

2019 yılında b�r m�lyon 100 b�n öğrenc� g�rd� sınava. Bölel�m bu sayıyı 100'e. Her b�r yüzdel�k d�l�mde 11 b�n öğrenc�
olur. 2020 yılında henüz b�lmesek de sınava b�r m�lyon 600 b�n öğrenc� g�rd�ğ�n� varsayarsak, her b�r d�l�mde 16
b�n öğrenc� olacak g�b� düşüneb�l�r�z. Kısaca her �k� yılın yüzdel�k ver�ler� aynı değ�l. Sonuç belgeler�nde 2020
yılına a�t yüzdel�k d�l�m�n�z yazarken unutmayın k� okulların �lan ed�leceğ� yüzdel�k d�l�mler 2019 yılına a�t olacak.
Pek� ne yapacağız o zaman, nasıl terc�h yapacağız? İk� yılın ver�ler�n� b�rb�r�ne eşleşt�rmem�z lazım. Telaşa h�ç
gerek yok, onun da b�r formülü var. Sınav sonuç karnem�zdek� yüzdel�k d�l�m�m�z� 1.45 katsayıyla çarptığımızda
2019 yılına denk gelen yüzdel�k d�l�m�m�z� buluruz. Ve terc�hler�m�z� bu çıkan ver�ye göre yaparız. 

Evet bu kadar yazdık, o zaman m�n�k b�r yapıcı eleşt�r� de ekleyel�m m�? Bence ekleyel�m. Bu kadar uğraşa,
formüle ne gerek var değ�l m�? Yıllar önce ÖSYM de sonuç belges�nde yüzdel�k d�l�m ver�rd� ve b�zler y�ne b�r sürü
formül üret�p, eşleşt�r�p terc�h yapardık. Sonra ÖSYM bu ver�y� kaldırıp başarı sıralaması ver�s�n� açıklamaya
başladı, doğru olanı yaptı, b�z de rahat ett�k. MEB’ �n hala senelerd�r bu alışkanlığı devam ett�rmes� anlaşılır g�b�
değ�l açıkçası.

Unutmayalım bu sınavlar b�r sıralama sınavı. Kaç net yaptığınızın ya da kaç puan aldığınızın h�ç b�r önem� yok.
Aslolan LGS’de yüzdel�k d�l�m (ve eğer açıklanırsa sıralamamız) olacak. Ş�md� sadece 16 Temmuz'u beklemel� ve
b�raz nefes almalıyız. Sonrasında y�ne öneml� terc�h günler� b�z� bekl�yor. Terc�hlerde görüşmek üzere.

LGS Anal�z�



İŞTE 2020 MEZUNLARIMIZ

B�r çocuğun, b�r genc�n hayat
yolculuğuna eşl�k etmek çok

büyük b�r sorumluluk �ş�. 
Bu sürec� hakkıyla tamamlayıp
bayrağı devrederken �ç�m�zde

hep der�n b�r huzur oluyor.

huzur
Bu yıl da y�ne geleceğ�m�z�

em�n ellere emanet
edeceğ�m�z� görüp �ç�m�zde
kıyası olmayan b�r sev�nç

h�ssed�yoruz.

sevİnç
Onlar yıl boyu gururla

#OkulumPakkan ded�ler. 
Ve b�z de her zaman onlarla

gururlandık. Mezun�yet
gururumuz bambaşka tab��...

gurur

HAZİRAN 2020



Ortaokulumuz hep gülümseyecek!

D�jan Duru Yılmaz aramıza yen� katıldı. Yaptığı nef�s
res�m çalışmasıyla b�ze merhaba d�yen öğrenc�m�ze
b�z de gönül dolusu hoş geld�n d�yoruz.

8. sınıfllarımız gözlükler�yle ekran karşına
geç�p 'Yaza Merhaba' ded�.

Bugün 
sen çok gençs�n yavrum
hayat üm�t, neşe dolu.
Mutlu günler 
vaad ed�yor,
Sana yıllar ömür boyu.
Ne yalnızlık 
ne de yalan
üzmes�n sen�.
Doğarken ağladı �nsan,
bu son olsun 
bu son...

Mer�ç Başaran



LGS'de okulumuz . . .

LGS yolu gözleyen a�leler�m�z çok heyecanlıydı,
hep�m�z g�b�... Sosyal mesafey� önceleyen bu
fotoğraflar b�ze 'İşte meden�yet!' ded�rtt�. 
Tüm vel�ler�m�z� alkışlıyoruz.



Hatırlarsanız daha önce de ev �ç�
kuracağımız rut�nler�n bu salgın
dönem�nde hep�m�z�n hayatını
kurtaracağını söylem�şt�k. İşte bu
dönemde de yazlık rut�nler oluşturmak
çocukları rahatlatacaktır.

Hep�m�z� ted�rg�n eden bu dönem kuşkusuz
çocuklarımızı pek çok yönden etk�led�.
An�den okulun sosyal ortamından kopan ve
ev�ne kapanan çocuklar daha olayın tam ne
olduğunu anlayamadan dersler�ne ve uzaktan
öğret�me geçt�. Evde ders d�nlemek, hemen
ardından ödevler�n� yapmak, y�ne aynı
mekanda arkadaşlarıyla sohbet ed�p aynı
mekanda a�leler�yle olmak gerçekten
kavranması zor b�r durumdu pek çok
çocuğumuz �ç�n.

Ve haz�ran ayı gelmes�yle b�r yandan ülke
çapında normalleşme eylem planı devreye
g�rerken d�ğer yandan da okulların rut�n planı
gereğ�nce akadem�k takv�m�m�z ve uzaktan
öğret�m sürec�m�z sonlandı. Normal zamanda
okulların kapanması hoş b�r sev�nçle
karşılanırken bu sefer çocuklarımızın kafası
karışıktı; zaten kapalı olan okulları
kapanıyordu. Sev�nç değ�l hüzün yaşayanlar,
neye sev�nd�ğ�n� anlayamayanlar, 'Ya okulum
yen�den açılmazsa?' kaygısını en yüksek
perdeden yaşan çocuklar ve ebeveynler� �ç�n
y�ne zor b�r dönem yaşanıyor kısaca...

Pek çok anne baba okulun son günü denen o
klas�k rut�n�n dışında apayrı b�r akış �ç�ne
g�ren çocuklarında kaygı, stres ve anlaşılmaz
tepk�ler �zled�ğ�n� bel�rtt�. Y�ne pek çok
ebeveyn bu sürec� nasıl yöneteceğ�n�
b�lmed�ğ�n� de uzmanlarla paylaştı.

İşte b�z de bu sayımızda bu konuda s�zlere
ışık olmak �st�yoruz. Okulların kapanmasıyla
ders rut�nler�n�n ve öğretmenler�n günlük
akıştan çıkması a�leler� ve çocukları yakından
etk�l�yor. Pek� neler yapmalıyız?

Pek çok çocuğumuz �ç�n arkadaşlarından
ayrı kalmak büyük korku. El�m�zden
geld�ğ�nce onları arkadaşlarıyla uzaktan
da olsa buluşturmaya devam etmek bu
kaygıyı azaltab�l�r.
Özell�kle bu yıl mezun olan çocuklar
hazırlandıkları b�r d�ploma tören�n�
yaşayamadıkları �ç�n hayl� stresl�. Onlara
okul yen� yılının başında b�r fırsat
yaratacağınızı söylemek sak�nleşt�r�c�
olab�l�r. Bu anlamda okullarla �ş b�rl�ğ� çok
öneml�.
Karne heyecanı yer�ne kaygı yaşayan
çocuklarımızın duygularını anlatmalarını
sağlamak son derece �şe yarayacaktır.
Hızla tat�l planına geçmek yer�ne onlarla
okul anılarını konuşmak, tutulmuş esk�
günlüklere bakmak, okulu özlemen�n gar�p
b�r şey olmadığını �fade etmek çok anlamlı
olab�l�r.
F�z�k� mesafey� ve sağlık koşullarını koruyup,
kamusal kurallara uyarak çocukları bazen
okullarına götürmek, bahçes�nde
oynamasına �z�n vermek onları
rahatlatacaktır.
Duygusunu �fade eden b�rey duygusuna
sah�p olur. Sah�p olan da o duyguyu �y�
yönet�r... İşte bu nedenle çocuklarınızın
h�ssett�kler�n� �fade etmeler� �ç�n onlara
ortam hazırlamak çok gerekl� ve öneml�d�r.
Bazen yazarak, bazen oynayarak, bazen
anlatarak duygularını �fade etmeler�n�
sağlamak, onların bu dönem�
yöneteb�lmeler�n� sağlayacaktır.
Unutmayalım k� kaygı ve stres bulaşıcı.
'Eyvah yaz geld�, ben ne yapacağım?' d�ye
düşünüyorsanız, çocuğunuzun da aynı
kaygıyı h�ssedeceğ�ne em�n olab�l�rs�n�z.

Sağlıkla ve huzurla b�r yaz d�l�yoruz hep�n�ze...

Uzmanımız D�yor K�!

KAPALI OLAN OKULLARI
KAPANAN ÇOCUKLARI
ANLAMAK

Pakkan Okulları PDR Serv�s�



Engl�sh: L�ve And Learn

Our Grade 6 and 7 students attended “Research and
Debate Class” voluntar�ly dur�ng d�stance learn�ng per�od.

In the lessons, they learned the �mportant po�nts of a
good debate, how to research and wr�te about the�r
speeches, how to rebut and answer quest�ons as well as
us�ng the�r �ntonat�on and vo�ce. In order to choose the�r
top�c for the debate, they voted for the�r cho�ces and
they agreed on the top�c “Death Penalty”. 

The for and aga�nst teams researched
about the�r top�cs w�th the�r groups and
came up w�th the�r speeches. When �t
was t�me for the debate, they were all
ready and enthus�ast�c. They all
defended the�r arguments w�th great
effort and d�l�gence. It was a very
�nformat�ve and content�ous debate and
we are proud of both teams! Well done
Research and Debate Class!

After th�s long and t�r�ng onl�ne teach�ng per�od, the
summer �s here. On the very last week, w�th all our

pr�mary school classes we created summer bucket l�sts
to plan and share our summer hol�days. F�rst we

watched a v�deo to learn what �s a summer bucket l�st
and how to make �t. Then w�th lots of colors and
draw�ng we made our posters. Have a safe and

happy hol�day everyone!

We had an amaz�ng year w�th grades one and two. We reached our
goals and successfully completed the year w�th d�stance learn�ng. 

Was �t easy? Not at all. Was �t fun and educat�onal? YES IT WAS!

Now �t’s t�me relax and recharge. We can’t wa�t to get back to our school
and cont�nue our Engl�sh learn�ng fun!



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 .


