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Önce  sağlık ,  her  şartta  eğ�t�m !
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ÇOCUKLARDA OBEZİTE - OP .DR . M .ÖNDER ÖNER



Sevg�l� Vel�ler�m,

B�r çarpı �şaret�ne basarak, ekranların önünde kapattık y�ne bu
dönem�. Çocuklarımız en büyük alkışı hakett� şüphes�z. Heps�n�
kutluyorum. 

Günler geçse de alışamıyoruz bu ayrılık hal�ne. Herşey olağanmış g�b�
çalışmaya, h�çb�r şey�n olağan olmadığını b�le b�le yen�l�kler�n
peş�nden koşmaya devam ed�yoruz. 

Okulumuzla �lg�l� anlatacak o kadar çok şey var k�...

B�r yıla yakın devam eden salgın sırasında okulumuz hep açık oldu.
Yönet�m ek�b�m�z, bölüm başkanlarımız, yardımcı personeller�m�z
tümüyle okulda bulundular. Tekn�k ek�p her da�m öğrenc� ve vel�ler�n
b�r adım ötes�nde yer aldı. Dersler�n b�t�m�n�n ardından her gün en az
90 dak�ka öğretmen eğ�t�m�, dersler�n yen�den planlanması,
öğrenc�ler�n tak�b�, b�reysel öğrenc� ve/veya vel� görüşmeler�ne son
hızla devam ed�yoruz. B�r yandan da sek�z�nc� sınıf öğrenc�ler�m�zle
görüşmeler�m�z sürüyor. B�rer �k�şer mot�vasyon toplantıları yapıyoruz
onlarla. Ş�md�ye kadar g�rm�ş oldukları deneme sınavlarından oluşan
anal�zler� paylaşıyoruz. Bugün sınav olsa hang� dersten hata
yapab�lecekler�n� tahm�n ed�yor ve çözümler� konuşuyoruz detaylıca.
Özetle her  b�r öğrenc�m�z�n ne derece öneml� olduğunu, her zaman
fark ed�ld�ğ�n� ve asla yalnız olmadığını vurguluyoruz. 15 Şubat'ta
başlayacak �k�nc� dönem �ç�n de hızla çalışmalara devam... Yüz yüze
başlayacak b�r eğ�t�m dönem� adına çok umutluyuz ama her
senaryoya da hazırlıklıyız tab�.

Artık önümüz bahar; elbet yüzümüzü daha çok güldürecek.
Ben de okulumda öğrenc�ler�m� bekl�yor olacağım umutla.

Sevg�ler�mle...

KURUCU
Yasem�n PAKKAN

 
İLKOKUL MÜDÜRÜ

Müge SELÇUK
 

ORTAOKUL MÜDÜRÜ
Uğur GÜLCÜ

Okulumuzdan Kar Manzaraları

BU SAYIDA
NELER VAR?

#PakkanEngl�shAl�ve

Vel� Sohbetler�

YASEMİN PAKKAN
Kurucu Öğretmen�m�zden...

Baş Yazı

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.
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Okulumuzdan Kar Manzaraları 



Ve Enerj� Tasarrufu Haftası...

Ana Sınıfımızdak� Heyecan 

Kar yağmamıştı
daha ve ana

sınıfımız heyecanla
bekl�yordu karı.
Hatta kend�ler�
evler�nde kar
yapmışlardı.



Pakkan Okulları ana sınıfı ve �lkokul tanıtım günümüz bu yıl onl�ne
platformda gerçekleşt�. 

Bu toplatının ana başlığını “Öz yeterl�l�k ve yaşam becer�ler�
kazandırma konusunda erken okul yıllarının önem�...” olarak
bel�rlem�şt�k. Okul Önces� ve İlkokul Müdürümüz Müge Selçuk
katılımcılarımıza okulumuzun bu konuya �l�şk�n bakışını ve eğ�t�m
pol�t�kalarımızı aktardı, soruları yanıtladı.

M�toloj�k
kahramanlar
konumuzdu
bu sefer. 

Nef�s aksesuarlar
tasarladık.

Tanıtım Günümüz

Ana Sınıfımızdak� Heyecan 



VELİ SOHBETLERİVELİ SOHBETLERİ

F�kr�ye ve Baha Pakkan ç�ft�n�n oğlu Emre, okulumuzun 
3. sınıftak� öğrenc�s�. Neşel� m� neşel�, gülünce gözler�n�n
�ç� gülen Emre'm�z�n babası Baha Bey �le eğ�t�m ve
okulumuz hakkında sohbet ett�k b�raz. Okul seç�m�nde
aradığı şey�n öncel�kle güven olduğunu vurgulayan Baha
Pakkan �le olan sohbet�m�z bakın nasıl akıp g�tt�...

Önce "Sam�m�yet"
Sonra "Mükemmel�yet" 

Okul dey�nce aklınıza ne gel�yor Baha Bey?

Her çocuk özeld�r, kend�ne has karakter� vardır. Kısaca
her b�r� farklı b�r b�reyd�r, doğal olarak kend�ne en uygun
eğ�t�me �ht�yaç duyar ve de bunu hak eder kuşkusuz. İşte
b�r okul, çocuğun bu b�r�c�kl�ğ�n� daha kapıdan g�rd�ğ� �lk
andan �t�baren gören,  bununla gurur duyan, kend�n�
keşfetmes�ne ves�le olan ve onu daha da ötelere
götüreb�len olmalıdır. Okulu sadece öğrenme merkez�
olarak görmemek gerek�r. B�lg� ve becer� kazanmanın
yanında çocukları davranış, �ç d�s�pl�n, �let�ş�m vb.
konularda da �ler�ye götürür okul. İdeal okulda çocuklara
hem duygusal hem de sosyal alanda destek sağlanır.
Bunu başarab�lmek �ç�n öğrenc�ler� b�reysel olarak çok �y�
gözlemleyerek tanımak gerek�r kuşkusuz. Sonuç olarak
her b�r b�reye �ht�yacı olan eğ�t�m ve �lg�y� vereb�lmek b�r
okulun temel hedefler�nden b�r� olmalıdır.

Çocuğunuzun kend�n� keşfetmes�nde okulun öneml� b�r
rolü olduğunu düşünüyorsunuz yan�...

Evet az önce de söyled�ğ�m g�b� özell�kle buna
�nanıyorum. Bu hedef�n başarılab�lmes� �ç�n okulun tüm
kademler�n�n her öğrenc�y� kend�ne has farklı b�r b�rey
olarak kabul etmes� gerek�r. Çocuklarla �lk temas
noktası olan öğretmenler�n pedagoj�y� gerçekten
özümsem�ş, bununla �lg�l� eğ�t�mler� almış ve sürekl�
almaya devam eden, �ş�n� seven, öğrenc�den çıkacak
her f�kre saygılı olması öğrenc�ler�n kend�n� keşfetme
yolculuğu adına çok öneml�. Pakkan Okullarının bu
konuda çok hassas ve çok da başarılı olduğuna okulun
kuruluş anından �t�baren şah�t oluyoruz. Okulumuzun çok
�y� d�nleyerek ve yönlend�rerek her b�r öğrenc�s�ne
kend�n� keşfetme yolculuğunda çok öneml� b�r rehber
olduğunu düşünüyorum.

F�kr�ye ve Baha Pakkan

Emre Pakkan



Pek� Baha bey, s�zce Emre'm�z de okulunu sev�yor
mu?

Evet evet sev�yor, hem de çok. Salgından dolayı
okuluyla arasına f�z�k� mesafe g�rse de haftanın
beş günü mutlu ve enerj�k b�r şek�lde bağlanıyor
dersler�ne Emre. Bu dönemde bence okullarda
öncel�kle  “Samam�yet” �lkes�yle hareket ed�lerek
sonra “Mükemmel�yet” denmeye devam ed�lmel�.
Pakkan Okulları da  �şte aynen bunu yaptı;
çocuklarımızı bunaltmadan, bazen eğlend�rerek,
bazen oyun oynatarak, bazen sosyal akt�v�telerle
ama her da�m eğ�t�m çıtasını �sten�len düzey�n
üzer�nde tutarak ve mükemmel�yetten ödün
vermeden devam ett�. Bu da onca zorlu geçen
zamana rağmen çocuklarımızın hala hevesle
dersler�ne k�tlend�ğ�n� görmem�z� sağlıyor. 

Vel� Sohbetler�

Okulumuzu seçerken nelere d�kkat ett�n�z? 

Öncel�kle güven �lkes�yle hareket ett�m. Kurucumuz Yasem�n Hanım ve müdürümüz Müge Hanım okul kurulmadan
önce de tanıdığımız ve güvend�ğ�m�z eğ�t�mc�lerd�. Özell�kle Yasem�n Hanımın eğ�t�me da�r hayaller� ve bu
hayaller� gerçekleşt�rmedek� somut çözüm adımları okul terc�h�m�zde şüpheye düşmem�z� engelled�. Bence b�r
okulun �lk hedef� öğrenc�ler�n�n okulu sevmeler�n� ve �steyerek gelmeler�n� sağlamak olmalı. Bunun �ç�n de hem
yönet�m, hem eğ�t�m kadrosuna öneml� görevler düşüyor elbet. Y�ne okulun mekânsal özell�kler� bu anlamda çok
öneml�. Büyük bahçe, evc�l hayvanlar, çeş�t çeş�t b�tk� örtüsüyle Pakkan Okulları sadece oğlumun değ�l hep�m�z�n
koşarak ve key�fle g�tt�ğ� b�r okul açıkçası.  

Seç�m yaparken farklılıkları gören ve gözeten bunun yanında saygıdan ödün vermeyen, mümkün olduğunca
merak ve �lg�y� destekleyen, �ç d�s�pl�n� dert ed�nm�ş b�r okulu önemsed�m ben. İnsanı ve doğayı seven, sayan
b�reyler yet�şt�ren b�r eğ�t�m s�stem�ne d�kkat ett�m. Şu an hem yüz yüze hem de uzaktan eğ�t�m�ne tanık
olduğumuz Pakkan Okulları, bahsett�ğ�m bu kr�terler açısından en doğru adreslerden b�r� bence. Mutluyum,
mutluyuz...

Baha bey, gelecekte güçlü b�reyler olmaları �ç�n çocuğunuzun bugün hang�
donanımları kazanmaları gerekt�ğ�n� düşünüyorsunuz?

Gelecekte çocuğumun güçlü b�r b�rey olab�lmes� �ç�n özgün, kend�ne güven�
yüksek, �ç d�s�pl�n� oluşmuş, �let�ş�m becer�ler� yüksek, teknoloj�y� yeter�nce
kullanan, sosyal medyada negat�f �zler bırakmamış, sorgulayıcı ve öğrenmeye
hevesl� b�r� olması gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Ancak �lk şart tab�� k� v�cdan...
Kalb� �nsandan ve doğadan yana atmayan, özgürlüğün ve tam bağımsızlığın
kıymet�n� h�ssetmeyen b�r�n�n ne d�ploması ne de madalyaları �şe yarar. Eş�m
ve ben en çok bunu önems�yoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de
ded�ğ� g�b� "F�kr� hür, v�cdanı hür, �rfanı hür." b�r oğlumuz olsun d�ye her
hareket�m�ze, her şeç�m�m�ze çok d�kkat ed�yoruz. Okulumuz b�ze bu konuda
öneml� kapılar açıyor. Karşılıklı �ş b�rl�ğ� �ç�nde olduğumuz her an bu f�k�r
b�rl�ğ�n� h�ssed�yor olmak b�r a�le �ç�n em�n olun çok kıymetl� ve rahatlatıcı. 

Sorularımıza verd�ğ�n�z �çten cevaplar �ç�n çok teşekkür eder�z Baha Bey.

Ben de çok teşekkür eder�m s�ze; hem bu söyleş� �ç�n hem de çocuğuma sağladığınız n�tel�kl� eğ�t�m fırsatı �ç�n... 



İstanbul M�llî Eğ�t�m Müdürlüğüne bağlı pek çok
okulda uygulanan "İstanbul'u Okuyorum" projes�ne
b�z de �lkokul öğrenc�ler�m�zle katıldık. Projen�n
amacı çocuklarımıza yaşadıkları şehr� n�ç�n
tanıyıp sevmeler� gerekt�ğ� konusunda b�l�nç
kazandırmak ve aynı zamanda meden�yet�m�z�
tanıyıp kültür m�rasımıza sah�p çıkmalarını
sağlamaktı. Çocuklarımız projen�n amacına uygun
olarak Beh�ç Ak’ın "Galata’nın Tembel Martısı"
adlı k�tabını okumak �ç�n seçt�ler. Çalışmalarımızı
İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �le paylaştık. S�zle de
paylaşmak �sted�k.

İlkokulumuzdan

Kar her çocuk �ç�n çok eğlencel�d�r. İşte �k�nc� ve üçüncü sınıftak� öğrenc�ler�m�z karın tadını böyle çıkarttı.



Sevg�l� Çocuklar,

Çağımızın hastalığı "Obez�te" öneml� b�r sağlık sorunu.
Obez�te vücutta aşırı yağ b�r�kmes�ne bağlı k�lonun �deal
k�lodan fazla olması durumu. Bu aşırı yağlanma c�dd�
sağlık sorunlarını da beraber�nde get�r�r. Çocukluk
çağında görülen obez�ten�n neden� çoğunlukla aşırı
yemek yemeye bağlıdır ve bu t�p obez�teye "bas�t
obez�te" veya "ekzojenobez�te" den�r. Ekzojenobez�tes�
olan çocukların boyları da yaşıtlarına göre uzundur. Bazı
durumlarda da obez�te neden� olarak tıbb� b�r sorun
saptanab�l�r. B�r hastalığa bağlı olarak obez�te tablosu
ortaya çıkar k� buna "patoloj�k obez�te" den�r ve
çoğunlukla kısa boy eşl�k eder. Ş�şmanlığın en öneml�
neden� harcanan enerj�den daha fazla enerj�
alınmasıdır. Obez olmamak �ç�n f�z�ksel akt�v�ten�n
arttırılması son derece öneml�d�r. Obez çocukların
a�leler�nde de f�z�ksel akt�v�ten�n, enerj� tüket�m�n�n az
olduğu görülür. Bu nedenle f�z�ksel akt�v�ten�n arttırılması
tüm a�le b�reyler� �ç�n öner�l�r. Ayrıca d�kkat ed�lmes�
gereken en öneml� konular �ç�nde telev�zyon seyretmek
ve b�lg�sayar kullanmak sayılab�l�r. Bu �k� �şlem çocuğun
akt�v�tes�n� kısıtlar ve enerj� tüket�m�n� azaltır. Telev�zyon
seyretme sırasında ayrıca bes�n tüket�m� de artar.
Telev�zyonun b�r başka olumsuz etk�s� çocukların
reklamlarda göster�len ve bes�n değer� olmayan y�yecek
ve �çecekler�n caz�bes�ne kapılmalarıdır. Süpermarket
d�yet� ded�ğ�m�z ç�kolata, gofret, patates kızartması g�b�
maddeler ş�şmanlığın oluşmasında öneml� rol oynar. Tab�
k� de sadece bu sebepler değ�l hormonal sebepler de
obez�teye sebep olab�l�r. Bu nedenle obez olan her
çocuğun mutlaka b�r çocuk hormon hastalıkları uzmanı
tarafından değerlend�r�lmes� gerek�r. Çocuğun obez�te
tedav�s�nde başarılı olab�lmes� �ç�n gerek yeme şekl�n�
gerekse f�z�ksel akt�v�teler�n� b�r davranış b�ç�m� ve hayat
tarzı hal�ne get�rmes� gerekmekted�r. F�z�ksel akt�v�te
sadece enerj� tüket�m�n� arttırmaz. Aynı zamanda �nsül�n
duyarlılığını arttırarak şeker hastalığının ve �y�
kolesterolü (HDL) arttırarak kalp-damar hastalıklarının
gel�ş�m�n� önler.

Pek� çocuklar �ç�n neler yapmalıyız?

Fast-food den�len, hızlı hazırlanan y�yeceklerden
kes�nl�kle uzak tutulmalı çocuklar. Uzaktan eğ�t�m
sonrasında f�z�ksel akt�v�telere yönlend�r�lmel� ve
boş zamanları mutlaka değerlend�r�lmel�.
Çocuklara kızarmış ve yağ �çer�ğ� fazla y�yecekler
ver�lmemel�, sebze ve meyve yeme alışkanlığı
kazandırılmalı. Obez�te oluşumunda tüket�len
bes�nler�n kalor� �çer�ğ� kadar yeme hızı da çok
öneml�d�r. Sömest�r tat�l�nde a�lecek spor yapma
olanakları yaratılab�l�r ya da çocuk bu konuda
yönlend�r�leb�l�r. Eğer anne ve babalar çalışıyorsa
hafta sonları spor akt�v�te rut�nler� oluşturulab�l�r. 
Hareket�n bol olduğu b�r tat�l geç�rmen�z
d�leğ�mle…

ÇOCUKLARDA OBEZİTE

Önce Sağlık

Op. Dr. Muzaffer Önder Öner
Genel Cerrah� Uzmanı



"Su Kaynakları Yönet�m� ve Güvenl�ğ�
Özel İht�sas Kom�syonu Raporu"na göre; Anayasamızın 56. maddes�nde çevresel haklarımız

�nsan hakkı olarak bel�rt�lm�ş olup “Herkes, sağlıklı ve
dengel� b�r çevrede yaşama hakkına sah�pt�r. Çevrey�
gel�şt�rmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
k�rlenmes�n� önlemek devlet�n ve vatandaşların
ödev�d�r.” den�yor. Bu maddeyle haklarımız güvence
altına alınarak b�zlere b�r görev�m�z hatırlatılıyor;
çevrey� korumak ve çevre k�rl�l�ğ�ne engel olmak...
 

Ülkem�zde bu konuyla �lg�l� çalışmalar yapan b�rçok
s�v�l toplum kuruluşu da devletle b�rl�kte el ele verm�ş
durumda. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Devlet Su İşler�
g�b� devlet kurumları bu konuda kalkınma planları
hazırlıyor.

Devlet tarafından güvence altına alınan, s�v�l toplum
kuruluşları tarafından desteklenen su kaynaklarının
kullanımıyla �lg�l� olarak b�z �nsanlara düşen en büyük
görev suyun azalmasına engel olmaya çalışmak. Bunun
�ç�n de b�l�nçl� b�r tüket�c� ve doğaya saygılı b�r b�rey
olmamız gerekl�. Ş�md� sosyal medyada karşımıza çıkan
paylaşımları beğenmekle kalmayıp hayatta uygulama
zamanı. Herkes�n b�ld�ğ� ama nedense uygulama
konusunda pek de başarılı olamadığı çevreye
duyarlılığını ş�md�, şu an göstermem�z gerekl� artık.
Neler yapılmalı kısmını burada uzun uzun yazmak
�stem�yorum çünkü neler yapılacağını hep�m�z �y�
b�l�yoruz. Ş�md� harekete geçme zamanı. Tasarruf �ç�n,
�kl�m kr�z� �ç�n, su �ç�n, b�z�m �ç�n ve geleceğ�m�z �ç�n...
Küresel ısınmayla b�rl�kte yaşanan �kl�m değ�ş�kl�ğ�nde
b�zler tasarruf edersek ve doğaya hak ett�ğ� şek�lde
davranırsak geleceğe ancak o zaman umutla
bakab�l�r�z. Herkes kend� önlemler�n� ş�md�den almalı,
dünyamıza �y� davranmalıyız. Hem öğretmen olarak,
hem öğrenc� olarak b�zler sorumluluklarını b�len b�reyler
olmalıyız. 

Göreceks�n�z, en cömert dostumuz doğa b�z� hemen
affedecek…

AZALDIKÇA ARTAN
EN BÜYÜK SORUN: SU

Öğretmenler�m�z�n Dosyası

Yıllar önce öğretmenler�m derslerde anlatırdı;
“Çocuklar küresel ısınma...", "Çocuklar su kaynaklarımız
tüken�yor.", "Çocuklar �kl�m kr�z�…" 
"ÇOCUKLAR TASARRUF EDİN!"

Arzu Buruk
Sosyal B�lg�ler Öğretmen�

Öğretmenler�m�n derslerde anlattığı bu sorunlar musluktan suyun aktığını
gördüğüm anda aklımdan uçup g�derd�. B�r kere üç tarafı den�zlerle
çevr�l�, göller�, akarsuları olan b�r ülkeyd�k. Kuraklık den�len şey b�ze
uğrayamaz d�ye düşünürdüm. Maalesef öyle değ�lm�ş. Yıllar sonra
öğrenc�ler�mle ders yaparken �kl�m�n esk�s� g�b� olmadığını, su sıkıntısının
her geçen gün daha da arttığını artık göreb�l�yorum. İkl�m değ�ş�kl�ğ�yle
b�rl�kte gelen bu tehl�ke tüm dünya �ç�n alarm ver�yor.

Genel kabullere göre yılda k�ş� başına düşen kullanılab�l�r
su m�ktarı 10.000 m3’ten fazla olan ülkeler su zeng�n�
sayılıyor. B�r ülkede yılda k�ş� başına düşen tatlı su m�ktarı
1700 m3’ten düşükse, o ülken�n “su baskısı” �le, anılan
m�ktar 1000 m3’ün altına �nm�ş �se “su açığı” �le karşı
karşıya kabul ed�l�yor. Ülkem�z, k�ş� başına düşen 1500 m3
kullanılab�l�r su m�ktarıyla su kısıtı bulunan ülkeler
kategor�s�nde yer alıyor.

Bu ver�ler d�kkate alındığında mav� dünyamızda nasıl da
su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Yaşanan
�kl�m sorunları ve su kaynaklarının b�l�nçs�z tüket�m� b�zler�
karamsar b�r geleceğe doğru �lerlet�yor.

Öte yandan su kaynaklarının dünya üzer�nde tüm �nsanlar
ve ülkeler �ç�n dengel� dağılmadığı unutmamak lazım. Su
ve su kullanımının ülkeler�n pol�t�kalarına ne denl� etk�
ett�ğ� redded�lemez b�r gerçek. Dünya nüfusunun g�derek
artmasıyla �nsanların suya olan taleb� mevcut kaynaklar
üzer�ndek� baskıyı arttırırken su arzı, bu taleb�
karşılamakta yeters�z kalab�l�yor. Su kaynakları açısından
ülkeler aşağıdak� şek�lde sınıflandırılıyor: 
Su Fak�rl�ğ�: Yılda k�ş� başına düşen kullanılab�l�r su m�ktarı
1.000 m3’ten daha az. 
Su Azlığı: Yılda k�ş� başına düşen kullanılab�l�r su m�ktarı
2.000 m3’ten daha az. 
Su Zeng�nl�ğ�: Yılda k�ş� başına düşen kullanılab�l�r su
m�ktarı 8.000-10.000 m3’ten daha fazla. 

Su, yeryüzünde 1 m�lyar 338 m�lyon km3 hac�mle en çok
okyanuslar ve den�zlerde, �nsanların sağlıklı ve ekonom�k
b�r b�ç�mde kullanamayacağı tuzlu su olarak bulunuyor. Bu
m�ktar, yeryüzünde hesaplanan toplam su m�ktarının
%96.5’�ne tekabül ed�yor. Sırasıyla 24 m�lyon km3 �le
buzullar, 12 m�lyon 870 b�n km3 �le tuzlu yeraltı suyu d�ğer
başlıca su kaynakları. Ancak, �nsanların evsel, tarımsal ve
sanay� amacıyla güvenle tüketeb�lecekler� su kaynakları
dünyadak� toplam su kaynaklarının ancak %2,5 g�b� küçük
b�r kısmı.

Pek� ne yapab�l�r�z? 



Gün geçm�yordu k� mutfaklardan yen� lezzetler taşmasın... 

C�ğerden pastaya, salatadan rostoya herşey gel�yor çocuklarımızın el�nden.

#PakkanChef 



#PakkanEngl�shAl�ve

vel�vel�
toplantısıtoplantısı

Danışmanımız Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
eşl�ğ�nde, hem �lkokul hem de ortaokul
vel�ler�m�zle yaptığımız toplantılarda
okulumuzun yabancı d�l öğret�m yöntem�n�
�fade eden #PakkanEngl�shAl�ve
model�m�z�n detaylarını paylaştık. 

Yabancı d�l öğret�m�nde d�le her alanda
maruz kalmayı arttırmamız gerekt�ğ�n�

söylüyor uzmanlarımız. İşte bu f�k�rden yola
çıkarak, ç�ft yabancı d�l programına sah�p

okulumuzda okul dışı d�l etk�nl�kler�
yapıyoruz sık sık b�ld�ğ�n�z g�b�. İşte bu ay
öğrenc�ler�m�zle Almanca �ç�n buluştuk.

Onları çok sevd�kler� k�taplarının
kahramanıyla tanıştırmak b�z�m �ç�n de çok

heyecanlı oldu. 

#PakkanEngl�shAl�ve d�yerek yaşamın tüm
gereks�n�mler�n� d�l öğrenme süreçler�m�ze dah�l ett�ğ�m�z�
b�l�yorsunuz. İşte Enerj� Tasarrufu Haftası da b�ze bu
fırsatlardan b�r�n� sundu. B�r hafta boyunca okulumuzda
pek çok etk�nl�k yaptık, öğrenc�ler�m�z�n ve a�leler�n�n bu
konudak� hassas�yetler�n� arttırmaya çabaladık.
Çocuklarımızın yaptığı sunumlar çok etk�ley�c�yd�. 



”Çocuk ve doğa hareket� şu temel f�k�rden güç alıyor: Doğadak� çocuk, soyu tehl�ke
altında olan b�r türdür ve çocukların sağlığı �le Yeryüzü’nün sağlığı b�rb�r�ne sıkı sıkıya
bağlıdır.” R�chard Louv

Çocuklarının doğayla anlamlı b�r bağ kurmadan büyüyen b�r kuşağa a�t olmasını
�stemeyen anne babaların başucu k�tabı olan "Doğadak� Son Çocuk" tüm dünyada
hızla yayılan doğaya dönüş hareket�n�n b�ç�mlenmes�nde ve yaygınlaşmasında
öneml� roller üstlenm�ş b�r eser. R�chard Louv bu k�tapta çocuklarda ve gençlerde
obez�te, d�kkat bozukluğu, depresyon g�b� vakalarda büyük artış yaşanmasıyla
çocukların yaşamında doğanın g�derek daha az yer alması arasında b�r �l�şk�
olduğunu örneklerle kanıtlarken aynı zamanda �ç�nde bulunduğumuz bu durumu
ters�ne çev�reb�lecek b�r yol har�tası da sunuyor.

Ebeveynler �ç�n b�r başucu k�tabı. Ken Rob�nson’dan, çocuklarının mutlu ve üretken b�r
hayat yaşaması adına �ht�yaç duydukları eğ�t�m� almalarına yardımcı olmak �steyen

ebeveynler �ç�n olmazsa olmaz b�r �çer�k. Dünyanın neres�nde olursa olsun bütün
ebeveynler çocuklarının eğ�t�m�yle �lg�l� der�n b�r end�şe taşır. Özell�kle de

günümüzde eğ�t�m, s�yaset�n ve uyuşmazlıkların mayın tarlası hâl�ne geld�ğ� �ç�n bu
end�şe daha da artmış durumda. Dünyanın en etk�ley�c� eğ�t�mc�ler�nden b�r� olan

Rob�nson, ebeveynler�n karşı karşıya kaldığı �k�lemlerle alakalı olarak sayısız söyleş�
gerçekleşt�rd�. Pek�, b�r ebeveyn olarak çocuğunuzun eğ�t�m�nde s�z�n beklent�n�z

ned�r? Okulun çocuğunuz �ç�n doğru terc�h olup olmadığını nasıl anlarsınız ve değ�lse
ne yapab�l�rs�n�z? Rob�nson, bu k�tabında K-12 eğ�t�m s�stem� hakkında çocuğunuzu

nasıl destekleyeceğ�n�zle �lg�l� açık ve uygulanab�l�r tavs�yeler sunuyor.

Her ay en az �k� kez yaptığımız canlı yayınlarda günün öneml� başlıklarını ekrana taşıyor ve sorularınızı
cevaplıyoruz. Salgın dönem�n�n markası hal�ne gelen #PakkanL�ve'lar ocak ayında da y�ne
dopdoluydu. Bu kez çocuklarımızın salgın sürec�ndek� �ht�yaçlarını ve vel�ler�n özell�kle d�kkat etmes�
gerekenler� ekranlara taşıdık, merak ed�len soruları cevapladık. Eğer s�z de soru ve görüşler�n�zle katkı
sağlamak �stersen�z sosyal medya hesaplarımızdan her zaman b�ze ulaşab�l�rs�n�z. 

#PakkanL�ve

K�tap Öner�ler�
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