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 Sınava hazırlık bir takım oyunudur ve anne baba bu takımın bir parçasıdır. Sınava hazırlık 
dönemi, öğrencinin aslında anne babaya en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden biridir. Moral ve 
motivasyon desteğinin aile tarafından verilmesi, çocuğun sınava hazırlanma ve sınav sürecinde 
gereklidir.

 Anne babanın, çocuklarının geleceği konusunda endişe duyması en doğal duygulardan 
biridir. Onların sınava karşı tutumu ve sınava yükledikleri değer, öğrencinin başarısında son 
derece önemlidir. Bu nedenle çoğu anne baba, maddi manevi tüm güçlerini seferber ederler. 
Sınav sürecinde olağan dışı bir düzen değişikliğine girebilirler. Misa�re gitmek, misa�r kabul 
etmek, televizyon seyretmek gibi bazı özel alışkanlıklarından ödün verirler. Hatalı davranmamaya 
özen gösterirler. Bu davranışlarında çocuklarının hep başarılı olmasını isteyen iyi niyet hâkimdir.

Sınava Hazırlık Sürecinde Gözlemlenen Yanlış Anne Baba Tutumları

• Çocuğu ile ilgili tüm sorumlulukları üstlenip okul ödevleri için araştırma yapan, mümkün olsa 
onun yerine sınava girecek olan, “Hiçbir iş yaptırmıyorum, hiçbir şeyini eksik etmiyorum, suyunu 
bile ayağına götürüyorum.” diyen, hemen hemen tüm derslerde özel ders desteği sağlayan 
“koruyucu” aile modeli.
• Çocuğuna kaldıramayacağı derecede sorumluluk yükleyen, okul sonrası evde birçok işten 
sorumlu tutan (kardeşinin bakımından veya derslerinden sorumlu olma, misa�r ağırlama, babaya 
iş yerinde yardımcı olmakla sorumlu olma gibi) yani “aşırı sorumluluk yükleyen” aile modeli.
• Çocuğunun her davranışını “sorgulayan ve yargılayan” aile modeli. “Sınavın nasıl geçti?” 
yerine “Kaç yanlışın var, arkadaşın kaç puan aldı, senden yüksek alan kaç kişi var?” sorularına 
öncelik veren aileler bu gruba girmektedirler.
• Çocuğun tüm yaşamını belirleyen ve planlayan “müdahaleci” aile modeli. Yani çocuğuna 
çalışma programı yapan, sürekli “Ders çalış.” diyen, hangi bölümü tercih edeceğini belirleyen 
aileler.
• Çocuğun geleceği konusunda aşırı kaygı duyan ve kaygısını çocuğuna fazlasıyla yansıtan 
“kaygılı” aile modeli.
• Sınava hazırlık sürecinde olağanüstü bir durum varmış gibi “olağanüstü iyi davranan” aile 
modeli. Bir yıl boyunca eve misa�r kabul etmeyen, seyahat programı yapmayan, çocuğunun 
salonda ders çalışmasına izin verip bir yıl boyunca hiç TV izlemeyen hatta fazla konuşmayan, 
çocuğuna adeta steril bir ortam yaratan aileler bu gruba dahildir.

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE EBEVEYN TUTUMLARI
Ne Yapmalıyız?

1. Olağanüstü davranmayın.
2. Sorumluluk ve özgüvenin önemi: Öğrenciye sınava hazırlanıyor diye hiç sorumluluk 
vermemek de doğru değildir. Üstesinden gelemeyeceği sorumluluklar vermek de özgüvenini 
olumsuz etkileyebilir. Örneğin kendi odasını toplaması, eve ait alışveriş yapmak, sofra hazırlamak 
veya toplamak doğal sorumluluklardır.
3. Gençlik döneminde olduğunu unutmayın: Aile, çocuğun ergenlik döneminde olduğunu 
unutmamalı dolayısıyla ona karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalıdır.

• Sevgiyi şartlı sunmayın: Başarılı ya da başarısız her koşulda onların yanında olabileceğimizi 
onlara hissettirmeliyiz. Problemleri çözmeye değil, anlamaya çalışın.
• Aile, sürekli “Çalış!” demek yerine “Ne yaptın, nasıl gidiyor, bizlerden bir isteğin var mı?” 
tarzında bir yaklaşımı tercih etmelidir.
• Aile, çocuğun yaptıklarını yetersiz görmek yerine yapılanları takdir etmeli, yapılması 
gerekenleri ise yeni hede�er olarak önüne koymalıdır. 
• Aile, başkalarının yanında çocuklarını eleştirmemelidir. Çocuğu eleştirirken yanlış 
davranışlarını eleştirmeli, asla ve asla toptancı bir yaklaşımla kişiliğini hedef alıcı eleştirilerde 
bulunmamalıdır.
• Huzurlu bir ortam yaratın: Her ailede zaman zaman olağan sayılabilecek tartışma ve 
çekişmeler olmaktadır. Olağan tartışmalar sağlıklı iletişimin de göstergesidir. Ancak tartışmaların 
huzuru bozacak düzeye gelmemesine özen gösterin. 
• Ders çalışma davranışını önemseyin: Az sayıda da olsa bazı öğrencilerimiz ders çalışırken aile 
bireylerinin yeterli özeni göstermediğini belirtmektedirler. Öğrenci ders çalışırken televizyonun 
sesini kısmak, daha alçak sesle konuşmaya özen göstermek, onun ders çalışma davranışını 
önemsemek anlamına gelmektedir.
• “Yasaklamak” yerine “kısıtlamak”: Çocuğunuzun tüm yaşamını sadece ders çalışma 
davranışıyla doldurmasını, sürekli ev-okul-dershane üçgeni içinde gidip gelmesini beklemeyin. 
Dersin dışında her şeyi yasaklamak başarıyı getirmeyecektir.
• Güvenin ifadesi: Anne ve babaların “Sana güveniyorum.” ifadesini öğrenciler genelde 
“Senden bekliyorum.” şeklinde algıladıklarından bu ifadeyi sıkça kullanmak olumlu bir etki 
yaratmamaktadır. Hatta kaygıyı artırabilmektedir. Eğer çocuğunuzun gerçekten çalıştığını 
gözlemliyorsanız “Ne kadar emek harcadığını görüyorum, hiçbir emek karşılıksız kalmaz.” demek 
daha etkili olabilir.
• Üstün beklentiler oluşturmayın: Her çocuk anne ve babası için dünyanın en güzel ve en zeki 
çocuğudur. Ancak her insanın yeteneklerinin sınırı ve ölçüsü vardır. Öğrenciyi sınırlarının üstünde 

zorlamak, ulaşamayacağı hede�er konusunda ısrarcı olmak; gerginlik, kaygı, başarısızlık, 
güvensizlik ve mutsuzluk sonuçlarını doğurur.
• Bilgili olmaktan çok sağlıklı olmak: Sınava giren öğrencinin önce sağlıklı olması 
gerekmektedir. Eğer sağlıklı ise bilgilerini kullanabilecektir. Sağlığın başarıdan daha önemli bir 
değer olduğu unutulmamalıdır. Ancak sınava bir hafta kala anne ve baba bu anlamda fazla kaygılı 
davranıp çocuğunu bir hafta boyunca eve hapsetmek gibi bir önlem de almaya kalkmamalıdır.
• Hazıra alıştırmayın: Bazı anne ve babalar bu dönemde çocuklarının yeni kaygılar yaşamaması 
için her istenileni yerine getirme çabasına girebilirler.
• Karşılaştırmalardan uzak durun: Anne babalarda çok sık gördüğümüz bir davranış türü de 
belki motivasyon amaçlı başvurulan ama asla motivasyon yaratmayan, çocuğunun başarısını 
yakın çevredeki diğer çocukların başarısıyla karşılaştırma eğilimidir.
• Fedakârlıkları yüzüne vurmayın.
• Sınav stresini kullanmasına izin vermeyin: Birçok öğrencinin sınava kısa bir süre kala 
tepkiselleşebildiğini veya alıngan olduğunu söylemiştik. Kolaylıkla sesini yükseltmek, gereksiz 
yere ağlamak, kapıları biraz sertçe vurmak olağan karşılanabilir. Ancak öğrenci negatif 
duygularını bu şekilde yansıtırken bile belirli sınırların içinde kalabileceğinin farkında olmalıdır.
• Sınav yaşamın en önemli olayı değil: Sınavı yaşamın tek ve en önemli dönüm noktası gibi 
algılamak ve bu şekilde ifade etmek var olan kaygıyı daha da artırır.
• Sınava hazırlanma ve sınav sırasında yaşadıkları tüm zorlukları hayal edip bir an kendinizi 
çocuğunuzun yerine koymaya çalışın. Onun yaşadığı zorlukları anlamaya çalışın. “Çalışırsan her 
şeyin üstesinden gelirsin.” sözünü sıkça tekrarlamaktan lütfen vazgeçin.

Kaynakça
Psk. Dnş. Adnan Demirci
Rehber Öğretmen Belgin Özbek Hatunoğlu
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tarzında bir yaklaşımı tercih etmelidir.
• Aile, çocuğun yaptıklarını yetersiz görmek yerine yapılanları takdir etmeli, yapılması 
gerekenleri ise yeni hede�er olarak önüne koymalıdır. 
• Aile, başkalarının yanında çocuklarını eleştirmemelidir. Çocuğu eleştirirken yanlış 
davranışlarını eleştirmeli, asla ve asla toptancı bir yaklaşımla kişiliğini hedef alıcı eleştirilerde 
bulunmamalıdır.
• Huzurlu bir ortam yaratın: Her ailede zaman zaman olağan sayılabilecek tartışma ve 
çekişmeler olmaktadır. Olağan tartışmalar sağlıklı iletişimin de göstergesidir. Ancak tartışmaların 
huzuru bozacak düzeye gelmemesine özen gösterin. 
• Ders çalışma davranışını önemseyin: Az sayıda da olsa bazı öğrencilerimiz ders çalışırken aile 
bireylerinin yeterli özeni göstermediğini belirtmektedirler. Öğrenci ders çalışırken televizyonun 
sesini kısmak, daha alçak sesle konuşmaya özen göstermek, onun ders çalışma davranışını 
önemsemek anlamına gelmektedir.
• “Yasaklamak” yerine “kısıtlamak”: Çocuğunuzun tüm yaşamını sadece ders çalışma 
davranışıyla doldurmasını, sürekli ev-okul-dershane üçgeni içinde gidip gelmesini beklemeyin. 
Dersin dışında her şeyi yasaklamak başarıyı getirmeyecektir.
• Güvenin ifadesi: Anne ve babaların “Sana güveniyorum.” ifadesini öğrenciler genelde 
“Senden bekliyorum.” şeklinde algıladıklarından bu ifadeyi sıkça kullanmak olumlu bir etki 
yaratmamaktadır. Hatta kaygıyı artırabilmektedir. Eğer çocuğunuzun gerçekten çalıştığını 
gözlemliyorsanız “Ne kadar emek harcadığını görüyorum, hiçbir emek karşılıksız kalmaz.” demek 
daha etkili olabilir.
• Üstün beklentiler oluşturmayın: Her çocuk anne ve babası için dünyanın en güzel ve en zeki 
çocuğudur. Ancak her insanın yeteneklerinin sınırı ve ölçüsü vardır. Öğrenciyi sınırlarının üstünde 

zorlamak, ulaşamayacağı hede�er konusunda ısrarcı olmak; gerginlik, kaygı, başarısızlık, 
güvensizlik ve mutsuzluk sonuçlarını doğurur.
• Bilgili olmaktan çok sağlıklı olmak: Sınava giren öğrencinin önce sağlıklı olması 
gerekmektedir. Eğer sağlıklı ise bilgilerini kullanabilecektir. Sağlığın başarıdan daha önemli bir 
değer olduğu unutulmamalıdır. Ancak sınava bir hafta kala anne ve baba bu anlamda fazla kaygılı 
davranıp çocuğunu bir hafta boyunca eve hapsetmek gibi bir önlem de almaya kalkmamalıdır.
• Hazıra alıştırmayın: Bazı anne ve babalar bu dönemde çocuklarının yeni kaygılar yaşamaması 
için her istenileni yerine getirme çabasına girebilirler.
• Karşılaştırmalardan uzak durun: Anne babalarda çok sık gördüğümüz bir davranış türü de 
belki motivasyon amaçlı başvurulan ama asla motivasyon yaratmayan, çocuğunun başarısını 
yakın çevredeki diğer çocukların başarısıyla karşılaştırma eğilimidir.
• Fedakârlıkları yüzüne vurmayın.
• Sınav stresini kullanmasına izin vermeyin: Birçok öğrencinin sınava kısa bir süre kala 
tepkiselleşebildiğini veya alıngan olduğunu söylemiştik. Kolaylıkla sesini yükseltmek, gereksiz 
yere ağlamak, kapıları biraz sertçe vurmak olağan karşılanabilir. Ancak öğrenci negatif 
duygularını bu şekilde yansıtırken bile belirli sınırların içinde kalabileceğinin farkında olmalıdır.
• Sınav yaşamın en önemli olayı değil: Sınavı yaşamın tek ve en önemli dönüm noktası gibi 
algılamak ve bu şekilde ifade etmek var olan kaygıyı daha da artırır.
• Sınava hazırlanma ve sınav sırasında yaşadıkları tüm zorlukları hayal edip bir an kendinizi 
çocuğunuzun yerine koymaya çalışın. Onun yaşadığı zorlukları anlamaya çalışın. “Çalışırsan her 
şeyin üstesinden gelirsin.” sözünü sıkça tekrarlamaktan lütfen vazgeçin.
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