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Sevgile Velilerimiz, Değerli Aileler, 

Bu elinizde olan, ONUNCU sayımız, bizlere ONUNCU YIL MARŞI gibi... 
Gururla, güvenle, inançla...

Bir araya gelene kadar, İKİ YAYINIMIZ / SAYIMIZ daha olacak, BİR DÜZİNE 
KALPTEN SEVGİ ile EMEK VERİLEREK hazırlanan kitaplarımız için...

DCA’nın hiç beklenmeyen bir dönemde 3-5 günde adapte olarak başladığı 
yayıncılık startı diyelim adına...
BU PAYLAŞIM, bizlere GÜÇ verdi, YAYIN GURUBUMUZ,  
YAZ OKULU BOYUNCA, 2020-21 kitaplarımızı sizler için hazırlayacak...
En çağdaş şekli ile...

İngilizce yayınlar için, DEĞERLİ ÇALIŞMA PARTNERİMİZ “OXFORD 
YAYINCILIK” destekleri ile... 

Önümüzdeki 3 aylık yaz dönemi spor ve dil okulu ile 2020-2021 eğitim yılı,  
1 Eylül’de oryantasyonlar ile başlayacak dönemimiz için tüm bilgiyi sizlere 
bayramın 2. günü 25 Mayıs’tan 31 Mayıs’a kadar, bire bir kontakt ile 
ulaştıracağız...
Detayları DCA uygulamamızda bulabileceksiniz... 

DCA AİLESİ OLARAK, RAMAZAN BAYRAMINIZI CAN-I GÖNÜLDEN 
KUTLAR, bu vesile ile daha güzel güneşli günlere adımlar atmaya hazırlanmanın, 
MUTLULUĞUNU sizlerle paylaşırız...

Dünya Çocuk Akademisi Maslak

www.dcamaslak.com
@dcamaslak iletisim@dcamaslak.com

0850 303 0 328

Okulumuzdaki yenilikleri ve tedbirlerimizi 
görüp bilgi alarak veya görüntülü 

görüşmelerimiz ile yaz okulu ve yeni dönem 
kayıtlarınızı gerçekleştiribilirsiniz.

Bu yaz; İNGİLİZCE VE SPOR ile neşelenecek 

Oynayarak, eğlenerek İngilizce flash kartlar eşliğinde
NEŞELİ ATLETİZM, JİMNASTİK, BALE 

BASKETBOL, YOGA, VOLEYBOL, YÜZME
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Merhaba Sevgili Velilerimiz;

Öncelikle, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tüm gençlerimizin ve 
kendini genç hisseden herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa ve 
silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.

Biliyorsunuz ki okulumuzdan uzak kaldığımız şu dönemi avantaja 
çevirmek için tüm fırsatları değerlendirdik. Bir nebzede olsa 
öğrencilerimizin okul ortamından, öğretmenlerinden uzak kalmamaları 
adına çeşitli mecralardan iletişim kurmak için elimizden geleni yaptık. Peki 
ya okullar açılınca? Uzunca bir zaman dilimi girdi araya. Okullar açılınca 
çocuklarımızın tepkisi ne olacak. Özlemiş olarak geri dönen çocuklarımız 
olduğu gibi ev ortamına alıştığı için okula gitmek istemeyen çocuklarda 
olacaktır. Bu da aslında bir oryantasyon sürecini de beraberinde getirecek. 
Aslında bu dönem biz yetişkinler içinde böyle olacağı aşikar. Elbette günlük 
rutinlerimizde değişiklikler oldu ve bu bir, iki gün olan bir durum değil. Şimdi 
başka bir düzen oturtmuşken tekrar bir değişim gerçekleşecek ve uyum 
sağlamak elbette zaman alacak.

Oryantasyon çocuğun okula alışabilmesi, uyum sağlaması olduğu gibi aynı 
zamanda çocuğun ebeveyninden günün bir bölümünde ayrılma kalma süreci 
de. Hepimizin bildiği gibi çocukların kendini güvende hissettiği ve kendilerini 
özel hissettikleri yer evleri. Yani ebeveynlerinin yanları. Okul ortamına 
girdiklerinde de ebeveynlerini yanlarında isteyebilirler. Kendilerini daha 
güvende hissetmek adına çocuk anne ya da babasını yanında isteyebilir. 

Peki neler yapabilirsiniz bu süreçte;
• ‘Seni okula bırakacağım’ demek yerine, ‘şimdi okula 

gideceğiz’ diyebilirsiniz. Bırakma kelimesi çocukta 
kaygıya sebep olabilir. Gelmeyeceğinizi düşünebilir.

• Eğer okula girişte sizden ayrılmıyorsa sakinleştirmeyi 
deneyerek öğretmeniyle iletişime geçmesine destek 
olabilirsiniz.

• Gün içindeki kendi planınızdan bahsedebilirsiniz. 
‘Bende şimdi işe gideceğim daha sonra seni okuldan 
alıp beraber eve döneceğiz’ gibi.

• Öğretmeninin ve arkadaşlarının onu heyecanla 
beklediğini vurgulayabilirsiniz.

• Okula giderken istediği bir oyuncağı ya da bağ kurduğu bir nesneyi 
yanında getirmesine izin verebilirsiniz.

• Okuldan eve döndüğünde onda kaygı yaratacak sorular sormayın. Okulda 
ağladın mı? Yemeğini yedin mi? gibi.

• Okula gelirken kimden daha kolay ayrılıyorsa onunla gelmesi daha kolay 
olacaktır.

Unutmayalım ki her çocuk farklıdır. Bazı çocuklar bu süreci kolay 
atlatabilecekleri gibi, biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyacak çocuklarda 
olacaktır. Çünkü her çocuğun yetiştirilme tarzı, aile yapıları farklıdır.
En kısa zamanda okulumuzda görüşebilmek üzere. Sağlıkla kalın..

NEBAHAT KIZMAZ
Dünya Çocuk Akademisi Takıma Kaptanı
Youtube Sorumlusu
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Merhaba Sevgili Anne Babalar,

Sınır koymak ebeveynlerin en zorlandığı konulardan biri. Ancak 
unutulmamalıdır ki, sınırların asıl amacı çocuğun güvenliği ve sağlığıdır. 
Ayrıca kurallar hayatı kolaylaştırır. Çocuklar, yaşadıkları dünyanın 
kurallarını anlamak isterler ve buna ihtiyaç duyarlar. Kendilerinden 
ne beklendiğini, diğer insanlarla gözünde durdukları yeri, ne kadar 
ileri gidebileceklerini, fazla ileri gittiklerinde neler olabileceğini bilmek 
isterler. Büyürlerken artan beceri ve kapasitelerini ölçecek yollar bulmak 
isterler. Sınırlar, bu öğrenme ve keşfetme sürecinde çok önemli bir rol oynar. 
Özellikle bu dönemde, kendimizi çocuğumuza sürekli “hayır” derken bulma 
ihtimalimiz yüksek. Tam olarak nerede sınır koyamayacağınızı bilemiyorsanız, 
kendinize şu soruları sorabilirsiniz.
• Bu durum onun sağlığını, güvenliğini tehdit ediyor mu, yoksa bu sınırı 

kendim için mi istiyorum?
• Bu konuda biraz esneyebilir miyim?
• Şu anda bu duruma “hayır” dersem, tutarlılığımı koruyabilir miyim?

Eğer cevabınız evet ise, sınır koymaya başlayabilirsiniz.

Sınır koyarken dikkat edilmesi gereken noktalar:
• Çocuğun yaşına uygun olmalıdır
• Çocuğa önceden izah edilmelidir
• Çocuk ile birlikte belirlenmelidir
• Çocuğun yaşına uygun şekilde basit ve net bir dille anlatılmalıdır
• Anne babanın ses tonunda öfke ve kaygı olmamalıdır
• Kuralın neden ve sonuçları çocuğa anlatılmalıdır
• Kurallar tutarlı olmalıdır ve durumlara göre değişmemelidir
• Çocuk tarafından uygulanıyorsa takdir edilmelidir

Çocuklara nasıl sınır koyabiliriz?
Çocuklara sınır koymak üç şekilde mümkündür:
1. Anlamak
2. Kural Koymak
3. Seçenek Sunmak

Örnekler:
• Uyumak istemediğini biliyorum (duyguyu anlayıp aynalamak) fakat şu 

anda oyun değil uyku vakti (kuralı belirtmek) istersen hafta sonu istediğin 
bir saatte uyuyabilirsin (seçenek sunmak)

• Bu örnekteki önemli nokta ise, çocukların uyku vaktinden 2 saat önce 
ekranla ilişkisini kesmek gerektiğidir.

• Tabletle oynamak istediğini görebiliyorum (duyguyu anlayıp aynalamak) 
ancak şu anda ödev vakti (kural koymak) istersen yarın tabletle 
oynayabilirsin (seçenek sunmak)

• Öfkeli olduğıunu görebiliyorum, arkadaşına vurmak istiyorsun (duyguları 
anlayıp aynalamak) fakat arkadaşına vurmak olmaz (kuralı belirtmek) 
istersen yastığına/ kum torbana vurabilirsin (seçenek sunmak)

Çocuklar bu duruma hemen evet demeyecektir. Sınır koymak sabırla ve 
anlayışla yürütülmelidir. Ses tonunuz öfkeli veya kaygılı olmamalıdır. Bu 
örnekleri çeşitlendirip iki hafta boyunca uygularsanız çocuklarınız sınırlara 
alışacaktır. 

İLAYDA AKYIL
Dünya Çocuk Akademisi
Uzman Klinik Psikologu
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Dünya Çocuk Akademisinin Değerli Velileri ve Sevgili Çocukları

Günler geçtikçe her şey daha güzel olmaya başladı. Bu süreçte iyileşen 
ve iyileşmekte olan hastalarımız var. Adım adım olsa da herkes dışarı 
çıkabiliyor ve bu hafta da miniklerimiz, çocuklarımız parka çıkıp 
oynamak istediğini oyunları oynayıp, çimenlerin üzerinden çılgınlarca 
koştular.  Kitaplar ilk size ulaştığında da her şeyin çok güzel olacağını 
ve umutlarınızın hep daim olmasını ve kötü günlerin geride kalacağını 
söylemiştik. Biz DCA ailesi olarak her şeyin güzel olacağına inandık, 
inandığımız için de sizlere bu azimliliğimizi, enerjimizi, umutlarımızı, evde 
eğlence kitaplarımız ile İngilizce-Türkçe spor kartlarımız, YouTube videolarımız,  
Zoom canlı yayınlarında çocuklarımızla buluşarak ve Instagramdan canlı 
yayınlar yaparak sizlere ulaşabilmek, çocukların bizleri ve okulu unutmamasını 
ve sevgileri her gün içinde olsun diye her gün diğer bir güne yeni serüvenler 
kattık ve katmaya devam ediyoruz. Çok zor günler geçirdik maddi ve manevi 
ama güneş pırıl pırıl parlarken, kuşlar cıvıl cıvıl öterken, hafif rüzgarın 
burnunuza getirdiği mis kokulu çiçekleri, ağaçların kokusunu içine çektiğiniz 
zaman içinizi umut dolduran küçük sebeplerle çocuklarımıza daha sıkı sıkı 
sarılıp onlar için en güzelini yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. 

Bu hafta 10. kitaplarımız sizlere ve çocuklara ulaşarak  en önemli 
konumuzdan biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımızı 
çocukların dilinden anlayabilecekleri şekilde bilgilendirdik. Mustafa Kemal 
Atatürk bir sözünde ‘Geleceğimizi onlara emanet ediyoruz.Çocuklar 
geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının 
büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. “ demiş. Biz DCA 
ailesi Atatürk’ün yolundan ilerleyerek çocuklarımıza öğrenmesi gerekenleri 
en doğru şekilde öğretmeyi, başarılı ,çalışkan , merhametli , saygılı, kendine 
güvenen ve içindeki sevgileri hep içlerinde olup bir birey olmaları için bütün 
kalbimizle emek veriyoruz.

SİNEM ALBAYRAK
Dünya Çocuk Akademisi
Takım Kaptanı
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi




