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Sevg�l� Vel�ler�m,

Mart hep�m�ze kapıdan şöyle b�r baktırdı ancak soğuk günler�n� de
eks�k etmed�. Umarız artık bahar tüm güzell�ğ�yle kend�n� h�ssett�recek
ve çocuklarımızın yemyeş�l bahçen�n keyf�n� çıkaracağı günler
gelecek.

8. sınıflarımız �ç�n yoğun dönem başlıyor. Bu ves�leyle önümüzdek�
günlerde özell�kle Instagram yayınlarımızla daha fazla karşınızda
olacağım. Merak etmey�n; tüm soruları açıklığıyla cevaplamak ve
b�rl�kte düşünmek ben�m �ç�n çok kıymetl�. 

Tüm dünyayı etk�s� altına alan salgın hep�m�z� etk�lese de
çocuklarımızın eğ�t�m� ve aydınlık yarınları �ç�n tüm hızımızla
çalışıyoruz. H�jyen önlemler�m�z� d�kkatle alarak, M�llî Eğ�t�m
Bakanlığımızın yönergeler�ne göre öğrenc�ler�m�zle gerek yüz yüze
gerekse onl�ne buluşuyoruz. Pek çok etk�nl�k g�b� 18 Mart Anmasını ve
Dünya T�yatrolar günü etk�nl�kler�n� çevr�m�ç� gerçekleşt�rd�k. Uzakları
yakın etmen�n her zaman b�r çares�n� bulab�l�yoruz kısaca. Sağlık
olsun, bu dönem de böyle olsun d�yoruz ama umudumuzu asla
köreltm�yoruz.

S�zlerle �ş b�rl�ğ�n�n çok öneml� olduğu günler yaşıyoruz yaklaşık b�r
yıldır ve kurduğumuz güzel �let�ş�m�n meyvalarını da her şeye rağmen
dayanıklılığı bozulmayan, neşes� tükenmeyen çocuklarımız üzer�nden
alıyoruz. İşte bu her şeyden öneml�... Heps� geçecek ve yılmazlığıyla
tar�h yazan y�ne bu gençler, b�z�m çocuklarımız olacak, göreceğ�z.
 
Tüm çocuklarımı sevg�yle kucaklıyorum. Sağlıkla ve huzurla kalın...

Sevg�ler�mle...

KURUCU
Yasem�n PAKKAN
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Ana Sınıfımızdak� Heyecan 

Bu ay rehberl�k saat�m�zde öğrenc�ler�m�zle arkadaşlık kavramının
değerlerle �l�şk�s�n� konuştuk. Arkadaşlık kurab�yes� yaparak tar�f�m�ze
sevg�, saygı, dürüstlük, yardımlaşma, paylaşma g�b� değerler ekled�k.
Çünkü arkadaşlık emek �ster.



Alev ve Umut Berberoğlu 

VELİ SOHBETLERİVELİ SOHBETLERİ
Vel� sohbetler�nde bu ayk� konuğumuz 6. sınıftak�
öğrenc�m�z Umut Kaan'ın annes� sevg�l� Alev
Berberoğlu... Sevg�l� öğrenc�m�z Umut'u �k� yıldır
Pakkan Okullarına emanet eden Alev hanımla
gerçekleşt�rd�ğ�m�z sohbet�m�z� key�fle okumanızı
umuyoruz. 

Okul a�d�yet�,
güven ve özgürlük sağlar 

Alev hanım, eğ�t�m konusuna hayl� hassas
yaklaştığınızı �y� b�l�yoruz. S�zce eğ�t�m
çocuğunuzda nasıl b�r değ�ş�kl�k yaratmalı?

Öğrenmey� öğreten, hayatın akışında çocuğumun
�ç mot�vasyonunu yapılandıran b�r okul aradım
ben hep. En öneml�s� de özgüvenl� ve mutlu,
yaşama sev�nc�yle harmanlanmış hayatı v�zyon
ed�nm�ş b�r eğ�t�m anlayışı... Bu çocukların b�rey
olma yolculuğunda çok öneml� b�r temel�
oluşturuyor z�ra.

En kıymetl�ler�m�z �ç�n hep b�r fazlasını
�sted�ğ�m�zden sanırım h�çb�r zaman yeterl�
göremeyeceğ�z kend�m�z�. Her ebeveyn g�b�
el�m�zden gelen�n en �y�s�n� yapmaya çabalıyoruz.
Bu anlamda doğru okulu seçm�ş olmak ona ve
geleceğ� �ç�n en anlamlı g�r�ş�mler�mden bence. 
İş b�rl�ğ� yapab�ld�ğ�m, çocuğumu okumama ve
anlamama fırsat veren, ortak hedeflere ve
doğrulara sah�p olduğumuz bu okul kültürü oğlumu
gel�şt�recek en öneml� alan çünkü.

Pakkan Okullarındak� gel�şmeler� tak�p edeb�l�yor musunuz?
Nasıl haberdar oluyorsunuz? 

Pakkan Okullarını özel yapanlardan b�r� de gel�şmeler
konusunda şeffaflığı ve aynı zamanda duyuruları çok hızlı b�r
şek�lde vel� ve öğrenc�s�ne ulaştırab�lmes�. Duyurular ma�l, sms,
telefon g�b�  b�rden fazla haberleşme aracı ve platformdan;
anlatarak, v�deo �le destekleyerek, hataya yer vermeks�z�n
b�zlere ulaştırılıyor. Bu da b�z� anlamlı b�r b�ç�mde sürec�n
�ç�nde tutuyor, �ş b�rl�ğ�m�z� güçlend�r�yor.

Pek� okulumuzu seçerken nelere d�kkat ett�n�z?

Okul seç�m� yaparken olmazsa olmazım, oğlumun
okulunda mutlu olmasıydı. Çünkü b�l�yorum k�
mutluluk temel�n�n üzer�ne ne �stersen�z �nşaa
edeb�l�rs�n�z kolaylıkla. Okulumuzun �mkanları ve
hatta �mkansızlıkları �ç�nde dah� sunmaya
çalıştıkları, hem vel� olarak b�z� hem de
öğrenc�ler�n� fazlasıyla memnun ed�yor. 

Tek b�r cümleyle Pakkan Okullarını özetlesen�z nasıl b�r
cümle kurardınız?

Pakkan Okullarında a�d�yet duygusunu, bu h�ss�n get�r�s� olan
güven ve özgürlük duygularını sonuna kadar h�ssett�ğ�m�z
seçk�n b�r okul.  

Sorularımıza verd�ğ�n�z �çten cevaplar �ç�n çok teşekkür
eder�z Alev Hanım.

Ben de çok teşekkür eder�m. #OkulumPakkan demek büyük
ayrıcalık b�z�m �ç�n. 

B�r ebeveyn olarak
çocuğunuzun kend�n�
gerçekleşt�rmes� �ç�n
fırsatlar sunduğunuza
�nanıyor musunuz?

Oğlum �ç�n b�r okul
aramaya başladığım
�lk günden ber� hep
buna d�kkat ett�m
açıkçası. 



İlkokulumuzdan

3. Sınıftak� öğrenc�ler�m�z İng�l�zce
ders�nde �şled�kler� “Hava Durumu”
temasıyla bağlantılı olarak hava
durumunu ölçen aletler� ve yönler�
öğrend�kten sonra kend� rüzgar
güller�n� yaptılar. Sonrasında
bahçeye çıkıp rüzgarın hang� yönden
est�ğ�n� kend� yaptıkları rüzgar
gülüyle buldular. Hep ded�ğ�m�z g�b�;
sadece dersler değ�l, asıl hayatın
�ç�nde olmak öğret�r. 

İlkokulda
İng�l�zce
ders�nde
öğrenc�ler�m�z
kend�
sev�yeler�ne göre
seçt�kler�
k�tapları okuyor
ve sonrasında o
k�tapla �lg�l�
düşünceler�n�
yazıp ç�z�mler
yapıyorlar. K�tabı
yaşamak �şte bu...



Corona v�rüsüne karşı yüzde 90 oranında etk�l� aşıyı gel�şt�ren bu Türk b�l�m
�nsanlarının başarısı h�ç de tesadüf değ�l. Araştırma ve b�l�mle dolu hayatlarına
basına yansıyan haberlerden şah�t olduğumuz Türec� ve Şah�n ç�ft� paylaşılan b�r
röportajlarında "Düğün günümüzde b�le laboratuvarda çalıştık" d�yor. Türec� ve
Şah�n �le �lg�l� hem dünyada hem Türk�ye’de onlarca haber yapıldı ancak onları
daha yakından tanımayı sağlayan, altı ç�z�lmem�ş öneml� detaylar mevcut. Onlar,
Almanya’nın en zeng�n 93’üncü ç�ft�. 2001’de kurdukları Ganymed’� Japon ş�rket
Astellas’a 1.4 m�lyar Euro’ya satmışlardı. 1800’den fazla çalışana sah�p, kurucusu
oldukları B�oNTech’�n pazar değer� bugün 21 m�lyar doları aştı. Ancak of�sler�ne
yakın mütevaz� b�r apartman da�res�nde 14 yaşındak� kızlarıyla b�rl�kte yaşayan
Türec�-Şah�n ç�ft�, �şe b�s�kletle g�d�p gel�yor. Hayatlarını b�l�me adayan �k�l�, banka
hesaplarındak� bol sıfırlara rağmen b�r otomob�l sah�b� olmayı gerek dah�
görmüyor. Bugün �se pandem� yoğunluğundan ötürü dağ b�s�klet� yolculuklarının
yer�n� kond�syon b�s�klet� almış durumda. Ancak �şe b�s�kletle g�tmeye devam...

Kanser araştırmaları konusunda deney�ml� b�r araştırmacı olan Dr. Özlem Türec�,
B�oNTech adlı b�yoteknoloj� f�rmasının kurucularından ve baş tıbb� sorumlusu. Türec�,
l�sans eğ�t�m�n� Saarland Ün�vers�tes�'nde tamamladı. 2001 yılında Ma�nz kent�ne taşındı.
Ma�nz ün�vers�tes� Hastanes�'nde mod�f�ye ed�lm�ş genet�k kodlarla bağışıklık s�stem�n�
kansere karşı mücadele ett�rmey� hedefleyen çalışmalar yaptı. Kanser İmmünoterap�
Derneğ� (CIMT) Başkanı olarak görev yapan ve Ma�nz Johannes Gutenberg
Ün�vers�tes�'nde dersler veren Türec� Almanya'nın Ma�nz şehr�ndek� B�reyselleşt�r�lm�ş
Bağışıklık Müdahales� Takımı'nın (C�3) da kurucularından. 

Uğur Şah�n, Köln Ün�vers�tes�'nde tıp okudu. Profesörünün tekl�f� üzer�ne Hamburg Saar'dak�
ün�vers�tede çalışmaya başladı. Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Şah�n, kanserl�
hücreyle sağlıklı hücrey� b�rb�r�nden ayırıp, kanserl� hücrey� yok eden b�r aşı gel�şt�rd�.
Göğüs, kalınbağırsak, akc�ğer, pankreas ve prostat kanser�nde hastalıklı hücrelere karşı
savunmaya geçen ant�korlar üzer�nde çalışma yürüten Prof. Şah�n, eş� Dr. Özlem Türec� �le
b�rl�kte melanom adı ver�len c�ld kanser�ne karşı b�r aşı üzer�nde çalışma yürütüyor. 
 2008'de B�oNTech ş�rket�n� kurdu. B�oNTech'de bugün 80 c�varında b�l�m �nsanı kanser
üzer�ne araştırmalar yapıyor.

Koronav�rüs salgınında gel�şt�rd�kler� aşı b�rçok ülkede
kullanılmaya başlayan B�oNTech kurucu ortağı ve
CEO'su Prof. Dr. Uğur Şah�n ve eş� Dr. Özlem Türec�'ye
Almanya Federal Cumhur�yet� L�yakat N�şanı ver�ld�.
Şah�n ve Türec�'ye Bellevue Sarayı´nda düzenlenen
törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter
Ste�nme�er ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'�n
katılımıyla l�yakat n�şanı takd�m ed�ld�. Özlem Türec�,
l�yakat n�şanının takd�m�n�n ardından yaptığı
konuşmada, bu n�şanın kend�ler�ne ver�lmes�nden
dolayı eş� Uğur Şah�n �le büyük onur duyduklarını ve bu
n�şanın kend�ler� �ç�n büyük değer taşıdığını söyled�.

Gururla Paylaşıyoruz

Tüm dünyanın koronav�rüsle mücadele ederken, aşı müjdes�n� �lk kez dünyaya duyuran tüm dünyanın Cov�d-19
mücadeles�nde sembol �s�mler hal�ne gelen B�oNTech’�n kurucuları Türk b�l�m �nsanları Dr. Özlem Türec� ve Prof.
Uğur Şah�n hep�m�z�n gururu oldu malum. Onların mütevazı ve b�l�mle dolu hayatları öğrenc�ler�m�ze ve  b�zlere
ışık vermel�. İşte bu f�k�rden yola çıkarak bu sayımızda onları daha yakından tanıyalım �sted�k. 



Ortaokulumuzdan

LGS sürec� hızlanıyor. 8. sınıftak� öğrenc�ler�m�z�n
vel�ler�yle süreç yönet�m�n� konuştuk, soruları

cevapladık.

Pek� s�z tahm�n
edeb�ld�n�z m�?
Tahm�n olanlar
veya cevabı
merak edenler
Pakkan Okulları
Instagram
hesabından d�rekt
mesajla b�ze
ulaşab�l�r.  3. kez gerçekleşt�rd�ğ�m�z Pakkan Onl�ne

Değerlend�rmeler 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıftak�
öğrenc�ler �ç�n tüm Türk�ye'de eş zamanlı

olarak yapıldı. İk� b�nden fazla öğrenc�n�n
katıldığı sınavların sonuçları �k� gün �ç�nde

açıklandı.

5. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle su günü �ç�n
paylaşımlar yaptık.



B�rçoğumuzun b�ld�ğ� ve B�yolog Charles Darw�n’e
atfed�lm�ş yukarıda yazdığım bu güzel söz aslında
doğal seç�l�m� �fade eder. Pek�, neden böyle b�r sözle
başlama gereğ� duyuyorum? Cevabı çok bas�t
aslında... Doğal seleks�yon �nsanlık tar�h� boyunca var
olan ve var olmaya devam edecek b�r kavram. Çünkü
doğal seç�l�m temelde dış çevreye uyum sağlamakla
alakalı. Değ�ş�me ya ayak uydurursunuz ya da
uyduramaz, kaybolursunuz. Bu kavramda farklılaşan
tek g�rd�, dış çevren�n kend�s�. Günümüzdeyse
�nsanoğlunu yarışa sokan ve �nsanoğlunun uyum
sağlaması beklenen çevre, d�j�tal dönüşümden başkası
değ�l.

D�j�tal dönüşüm, bas�tçe anlatılırsa �ht�yaçlara d�j�tal
teknoloj�ler�n entegre ed�lmes�yle çözüm üret�lmes�
durumu. D�j�tal dönüşüm yaratıcı b�r olgu ve �novasyon
odaklı şüphes�z. Bu yüzden geleneksel yöntemlere
göre çok daha hızlı �lerler. Çünkü hayal gücünün sınırı
yok. Tar�hsel gel�ş�m�ne bakarsak temel� �nternet�n
bulunmasıyla başlar, ardından y�ne aynı adın altında
olmak koşuluyla otomasyonla �lerler, b�lg�sayarlarımıza
ulaşır ve en sonunda toplumsal yapımızda kend�ne b�r
yer ed�nerek günümüze kadar gel�r.

Yonca Hazel Köse 

Pek�, neden geleneksel yöntemler varken dünya
d�j�tal b�r dönüşüm �çer�s�nde ayakta kalmaya
çalışır? D�j�tal dönüşüm hayal ett�r�r, para ve
zaman tasarrufu sağlar, ver�ml�d�r. Geleneksel
yöntemler yen�l�ğe açık değ�lken d�j�tal dönüşüm
değ�ş�me kucak açar. Her türlü kaynağın
kullanımını opt�m�ze eder ve sonunda hayal�
gerçeğe dönüştürür. D�j�tal dönüşüm aslında
hayatlarımıza o kadar �y� �şlenm�şt�r k� şu an
farkında olmadan kullandığımız b�rçok teknoloj�
veya h�zmet d�j�tal dönüşümün eser�d�r. Fakat
yaşadığımız döneme bağlı olarak d�j�tal
dönüşümün yaşamında da b�rtakım değ�ş�kl�kler söz
konusu olmuştur. Mart 2020 �t�bar�yle hayatımıza
g�ren bu zorlu pandem�, �nsanları her ne kadar
zorlasa da d�j�tal dönüşüme �lerlemes� �ç�n müth�ş
b�r hız kazandırdı. Evler�m�ze kapandığımız bu
süreçte mağazaları, marketler�, okulları ve
of�sler�m�z� ev�m�ze m�saf�r etmek durumunda
kaldık. Bu yüzden �nsanoğlu hızlı b�r çalışma �ç�ne
g�rd� ve d�j�tal dönüşüme “Koş!” ded�. Sonuç olarak
d�j�tal dönüşüm �nsanları hayal kırıklığına
uğratmadı ve hep�m�z kend�m�z� masa başında
yen� normale adapte olmaya çalışırken bulduk.

Öğretmenler�m�z�n Dosyası

“Ne en zek� olan hayatta kalır ne en güçlü olan; hayatta
kalan değ�ş�me adapte olab�len ve �ç�nde bulunduğu

çevredek� değ�ş�me en �y� uyum sağlayab�lend�r.”
Charles Darw�n

SEN KOŞSEN KOŞ
ŞİMDİ

B�l�ş�m Öğretmen�



Yen� normal�n etk�ler�yle en çok karşılaştığımız
alanlardan b�r� �se eğ�t�m oldu. Ben de b�r
eğ�t�mc� olarak buradak� değ�ş�mler�, yen�l�kler�,
zorlukları veya kolaylıkları daha yakından
gözlemleyeb�lme şansı buldum. Eğ�t�m ve
öğret�m, b�rçok sektörle yakından �l�şk�l�. Çünkü
tüm sektörler�n tak�b�n� yapar ve buna göre
kend�n� yen�ler. Bu bağlamda b�z öğretmenler
tüm sektörler�n �nsan kaynağını yet�şt�ren
b�reyler olarak bu değ�ş�m�n zorluğunu
sırtlanarak çocuklarımıza bu adaptasyon �ç�n
b�r m�ktar daha zaman sağlamaya çalıştık,
çalışıyoruz. Fakat bazı durumlar kaçınılmaz.
Dolayısıyla Cov�d-19 �le belk� de 10 sene sonra
yaşayacağımız değ�ş�mler� b�r yıl �ç�nde
yaşamamız, b�rtakım faktörler�n artık değ�şmes�
gerekt�ğ�n�n gösterges�.

Yen� dünya düzen� bazı meslekler� öldürürken
bazı yen� meslekler�n doğuşuna zem�n
hazırlıyor. Daha önce olmayan ünvanlar ortaya
çıkıyor. Dolayısıyla bu bağlamda eğ�t�m ve
öğret�m�n de kabuk değ�şt�rmes� gerekt�ğ�
aş�kâr. Uzaktan eğ�t�m, kaynaklara er�ş�m ve
yen� eğ�t�m fırsatları açısından öğrenc�lere
avantajı oldukça yüksek �mkânlar sağlıyor.
Dünyanın en b�l�nd�k okulları bu süreçte
kaynaklarını kullanıma açtı ve böylel�kle
muazzam b�r b�lg� s�rkülasyonu sağlanıyor.

Fakat gerçekç� davranmak gerek�rse bazen
bulunduğumuz ortam b�z� yapması zor gelenler�
yapmak �ç�n teşv�k eder. Bu açıdan
bakıldığında bu dönem�n başta öğrenc�ler
olmak üzere hep�m�z �ç�n zorlayıcı b�r dönem
olduğuna �nanıyorum. Pek�, başından ber�
konuştuğumuz yen� normal sadece Cov�d-19
varlığı sürdüğünce m� devam edecek? Yarının
eğ�t�m s�stem� neye benzeyecek?

Yen� normal salgınla ortaya çıkmadı. Pandem�
sadece onu b�ze çok hızlı b�r şek�lde get�rd�.
Cov�d-19 ‘un yaptığı, alışma sürec�m�z� kısaltmak
oldu. Dolayısı �le büyük yatırımların yapıldığı bu
d�j�tal süreçler, eğ�t�m sektörü de dâh�l tüm
sektörlerde varlığını koruyacak. Okullarda
günümüzde de konuşulan karma eğ�t�m modeller�
uygulanmaya başlanacak, gelecek yıllarda �se
onl�ne eğ�t�mler� tam performans şekl�nde yüz
yüze eğ�t�me çev�rmek �ç�n 5G altyapısı sayes�nde
sanal gerçekl�k (VR) teknoloj�s�nden
yararlanılacak. Genel olarak çoğu sektörde
dağılımlı �ş (d�str�buted work) model� terc�h
ed�lecek. D�j�tal dönüşümün yen� normal�
ekonom�de, ulaşımda, üret�mde, sağlıkta veya
d�ğer tüm sektörlerde kend�ne daha önceden
bulmuş olduğu yer� daha da gen�şletecek ve
�nsanlar tarafından kend�n� kabul ett�recek.

Tüm bu konuştuklarımı özetlersem, d�j�tal dönüşüm
�ht�yaçlarımızı teknoloj� entegrasyonu �le en
ver�ml� ve hızlı şek�lde çözmem�ze yardımcı olan
ve gücünü yaratıcılık �le �novasyondan sağlayan
yen� normal�m�zd�r. D�j�tal dönüşüm, Endüstr� 4.0’ın
uçsuz bucaksız b�lg� havuzunda belk� de en çok
yüz yüze kaldığımız gözde kalemd�r. D�j�tal
dönüşüm pandem� sebeb�yle çok hızlı hareket
etm�ş olab�l�r fakat pandem�den sonra da asla
yavaşlamayacaktır. Dolayısıyla b�zler ayak
uydurup d�j�tal dönüşüme yet�şmek zorundayız.
Teknoloj� hayaller� gerçekleşt�rmek �ç�n var ve
hayal gücünün de sınırı yok. Dolayısıyla d�j�tal
dönüşüm kaçınılmazdır. B�zler eğ�t�mc�ler olarak
önce kend�m�z� yet�şt�rmel� ve bell� b�r donanıma
sah�p olmalıyız k� b�ld�kler�m�z� çocuklarımıza
aktararak onlara “Ş�md� sen koş!” d�yeb�lel�m.
Uyum sağlamanın hele k� böyles�ne b�r dönemde
herkese zor geld�ğ�n� b�lsem de b�l�m, teknoloj� ve
�nsanlık bu şek�lde �lerler. Bu yüzden d�j�tal
dönüşümün çocuklarımıza tam olarak
kavratılmasını çok öneml� buluyorum. Yazımı Steve
Jobs’a atfed�lm�ş olan ve tüm konuştuklarımı
özetleyen o güzel cümle �le b�t�rmek �st�yorum.

İnovasyon, değ�ş�m� tehd�t olarak değ�l fırsat
olarak görme yeteneğ�d�r.
Steve Jobs 

Öğretmenler�m�z�n Dosyası



#PakkanChef

Nef�s makarna salatasıyla
şenlend� bu sefer
mutfaklarımız. Çevr�m�ç�
eğ�t�m günler�n�n en sev�len
saatler�nden b�r� oldu
#PakkanChef kulübümüz.
Sağlıklı beslenmen�n
öğeler�n�n yanında pek
çok yemeğ� yapmayı da
öğrend� çocuklarımız.

Okulumuzun Kurucu
Tems�lc�s� Esra Pakkan
8 Mart Dünya  Emekç�
Kadınlar Günü �ç�n
M�ll�yet Gazetes�nde
röportajıyla yer aldı.

Basında B�z



Çocuğunuz �sted�ğ�n� yaptırmak �ç�n sınırlarınızı sürekl� zorluyor mu? Çocuğunuzla
bas�t b�r olayda b�le güç mücadeleler�ne m� g�r�yorsunuz? Kend�n�z� yorgun ve

tahammülsüz mü h�ssed�yorsunuz? Katı ya da yumuşak eğ�t�m modeller�n�z
çocuğunuzla �let�ş�m kurmanız �ç�n yeterl� değ�l m�? Çocuğunuza Sınır Koyma 1 ve 2,

özell�kle �natçı ve ısrarcı çocuklarınızın eğ�t�m�nde s�ze yen� b�r yöntem sunuyor.
Çocuklarınızın daha poz�t�f, saygılı, �let�ş�me açık ve koyduğunuz kurallara uyan b�r
b�rey olarak yet�şmes�nde etk�n rol oynayacak bu k�tap pek çok a�le �ç�n ışık kapısı

oldu. S�ze de tavs�ye eder�z.

İnsanlar asırlardır esk� b�r soruya yen� cevaplar arıyor: Çocuklara başarıyı nasıl
öğretmel�? Başarı k�tapları 3 m�lyon okura ulaşan Müm�n Sekman �le Columb�a
Ün�vers�tes�’nde “üstün yetenek eğ�t�m�” doktorası yapan Dr. Bahar Er�ş'�n çocukların
başarısını artırmak �ç�n bey�nler�n� b�rleşt�rd�ğ� bu k�tapta anne, baba ve öğretmenler
başta olmak üzere, çocukların başarısına �lg� duyan herkes�n kullanab�leceğ�, yen� ve
yararlı yöntemler �şlen�yor. K�tap çocukların başarısına da�r en can alıcı sorulara yen�
nes�l b�l�msel cevaplar sunuyor. Çocuklara mücadele gücü nasıl kazandırılır? Başarı
baskısı yapmadan, çocukların başarı �stekler� nasıl kışkırtılır? Çocuğun mutluluğu �le
başarısı arasındak� opt�mum denge nasıl kurulur? Mutlaka okuyun der�z.

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 mart ayında da
y�ne dopdoluydu. Bu kez kurucu öğretmen�m�z Yasem�n Pakkan'ın eng�n tecrübeler�n� ve hayaller�n�
buluşturduk s�zlerle. D�ğer yayınımızda da Okul Önces� ve İlkokul Müdürümüz Müge Selçuk'la düşünme
becer�ler� ve sosyal duygusal gel�ş�m konularında erken okul yıllarının önem�n� konuştuk, 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�



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

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 .


