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Sınava kısa bir süre kaldı.
Ailelerin endişeleri artmakta, bu durum hâlihazırda heyecanlı olan çocukları çok daha fazla 
olumsuz etkilemektedir.
Sınav dönemi, anne baba ile çocuğu karşı karşıya getirebiliyor.
Son yıllarda öğrencilerin hayatlarında belirleyici rol oynadığı düşünülen sınav, gençler arasında 
çok farklı tablolar ortaya çıkmakta. Gençlerin bir kısmı spor hayatına, müzik eğitimine ara veriyor, 
tüm aile sınav kampına giriyor ya da ailede herkesin birbirine sürekli kaygı ve olumsuzluk topunu 
attığı evler var. Bazı gençler, en sevdikleri hobilerine zaman ayırdıklarında dahi zevk alamayıp 
sürekli bir suçluluk hissediyor, genel bir mutsuzlukla hayatın zorluğu ve sıkıcılığından dem 
vuruyor. Çocuğuna iyi bir eğitim ortamı kuramadığı için üzülen aileler, masa başında oturup 
sadece yemek yiyerek zevk alan, bu yüzden de kendinden nefret eden gençler; huzursuz, 
gevşeyemeyen ve stres dolu ev ortamları söz konusu. Çocuklarının saçının teline zarar gelse 
dünyayı yıkacak kadar üstüne titreyen ebeveynler, çocuğum “ders çalışmıyor” sıkıntısıyla farkına 
bile varmadan çocuklarına zarar veriyorlar. Gençlerse zaman zaman ailelerine saygısızca davranıp 
ağır sözler söyleme noktasına gelebiliyor. Gençler, sınav sonrası o dönemin travmalarını hâlâ 
atlatamadıkları gibi önlerindeki öğrenim hayatında da hayal kırıklığını üzerlerinde taşımaya 
devam ediyor. Öğrencilerimiz için oldukça çalkantılı olan bu süreç, biz eğitimciler ve siz 
velilerimiz için de oldukça zorlu bir dönemdir. Hem onların hem de bizlerin motivasyonu, sınava 
hazırlık döneminin sonlarına yaklaştığımız bu günlerde başarıyı yakalamak ve emeklerimizin 
karşılığını almak adına çok önemlidir. Eğitimin hangi aşamasında olursa olsun bir çocuğun eğitim 
yaşamındaki başarısının artırılmasında anne babanın desteğini almak önemli bir etkiye sahiptir. 
Çocuklarımıza vereceğimiz destek, güven ve anlayış, bu süreci daha sağlıklı atlatmaları için biz 
yetişkinlerin en büyük görevi olmalıdır. Bunun için siz velilerimizle bazı önerileri paylaşmak 
istiyoruz:

1. Sizden bağımsız bir birey olduğunu unutmayın!
Çocuğunuzun çok yüksek bir puanla, çok iyi isim yapmış, hit olmuş bir okula girip, orayı en yüksek 
puanlarla bitirmesini istiyor olabilirsiniz. Ancak sizin hayallerinizdeki mesleğe doğru yol almak 
onun isteği olmayabilir. O nedenle çocuğunuzun sizden, sizin ideal ve �kirlerinizden bağımsız bir 
birey olduğunu unutmayın. Süreç boyunca kuracağınız sağlıklı, çocuğunuzu tanımaya, isteklerini, 
planlarını anlamaya yönelik bir iletişim oluşturmak en doğrusu.
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2. “Çevredekiler ne der?” diye düşünmeyin!
Sınav sonuçlarının yarış hâline gelmesi sırf çocuklar arasında değil, ebeveynler arasında da bir 
üstünlük göstergesi hâlini almış durumda. Bu yüzden notları birbiriyle kıyaslanan çocuğunuz, 
sizin diğer çocukların ebeveynleriyle olan kıyaslamalarınızdan çok etkilenir. Çocuğunuzun başarı 
ya da başarısızlığına etrafın ne söyleyeceği hiç önemli değil. “Ayşe ve Ahmet Bey’in oğlu/kızı ne 
kadar çalışkan. Kesin X okulunu kazanacak, sen kazanamazsan rezil oluruz.” gibi söylemler 
çocuğun üzerindeki baskıyı çok artıracağı ve mutsuzluğuna yol açacağı için “Çevredekiler ne 
der?” diye düşünmeyin.

3. Hayatı sırf sınavdan ibaret görmeyin!
Sınav kaygısının dışında yaşı itibariyle çocuğunuzun üstesinden gelmeye çalıştığı birçok çatışma 
mevcut. Onun hayatının sınavdan ibaret olmadığının farkında olun ve bunu çocuklara bu şekilde 
yansıtın. Onunla tek sohbet konunuz sınavlar olmamalı. Onun hayatında diğer olan bitenlerle de 
ilgilenin ve olaylara onun penceresinden bakmaya çalışın.

4. Sınav öncesi ek sorumluluklar vermeyin!
Sınav öncesi dönem kaygı ve stresin fazlasıyla yoğunlaştığı bir dönem olduğu için ek 
sorumluluklar çocuk için baş edilemez bir hâl alır. Evde ekstra istenen işler, varsa kardeşine ders 
çalıştırması gibi istekler çocuğa normalde olduğundan çok daha ağır gelebilir. Bu dönemde 
odasını toplamak gibi basit, mevcut sorumluluklarını devam ettirmek, onun dışında rahat 
bırakmak, ekstra sorumluluklar yüklememek, çocuğa alan sağlayacak ve onun için faydalı 
olacaktır.

5. Koşulsuz sevdiğinizi hissettirin!
Okulda, evde ve arkadaş ortamında gündeminin tek odağı başarı olan çocuk, başarılı 
olamadığında kabul ve sevgi görmeyeceği korkusuna kapılabilir. Çocuklar için önemli olan 
ailelerinin onlara duyduğu sevgi ve güveni her zaman hissetmeleri, bu duyguların başarı gibi 
herhangi bir şarta bağlı olmadığını bilmeleridir. Bir şeyleri başardığında onu nasıl kabul ediyorsak 
hata yaptığında ya da başarısız olduğunda da aynı şekilde kabul ettiğimizi ona hissettirmeniz 
onun korkularını azaltacak, motivasyonunu artıracak ve kendinden daha emin olmasını 
sağlayacaktır.

6. Beden dili ve ses tonunuza dikkat edin!
Çocuğa “Sonuç önemli değil, sen önemlisin!” mesajı verilirken bu gerçekten hissedilmeden 
söyleniyorsa çocuk beden dili ve ses tonundan arkada yatan gerçek düşünce ve kaygıyı 
anlayacak, söylemle bedensel ifade farklı olduğundan daha çok kaygılanacaktır. Bu nedenle 

çocuğunuza yaklaşırken beden dili, ses tonu ve bakışlarınızın söylediklerinizi desteklemesine 
dikkat edin.

7. Hassas olduğu anlarda duyarlı olun!
Çocuğunuz bunaldığında ve umutsuzluğa kapıldığında, tek sayfa kitap dahi görmek istemediği 
zamanlarda, kaygısı tolere edemeyeceği kadar yoğunlaştığında duyarlı olun. Onu keyif alacağı 
aktivitelere yönlendirin. Zihnini boşaltmasını sağlamak motivasyonunu artıracaktır. Özellikle 
sınavdan önceki birkaç gün bunların yapılması çok önemlidir. 

8. Kendi hayatınızı da olağan akışında devam ettirin!
Tıpkı çocuğunuz gibi sizin de sınav dışında bir hayatınızın olduğunu unutmayın ve hayatınıza 
olağan düzeninde devam edin. Bu durum hem sizi hem çocuğunuzu rahatlatacaktır. Evin tüm 
düzenini değiştirmeniz, seyahat hatta günlük dışarı çıkma programlarını çocukların sınava 
çalışması yönünde yeniden düzenleme gibi davranışlarda bulunmanız, çocuğa “aşırı steril” bir 
ortam yaratmanız çocukta olağanüstü hâl algısı yaratır ve çocuğun stresini daha da artırır.

9. Kendi okul çağınızı düşünün!
Okulda okuduğunuz zamanları, kendi ailenizin sağladığı fırsatları, sınav dönemlerinizde size dair 
tutumlarını düşünün. Artı ve eksileri, nasıl davranılsa daha iyi hissederdiniz, bunu düşünün. 
Böylece o dönemde anne babanızın size dair tutumları içerisinde sizi çok rahatsız eden bazı 
davranış şekillerini belki de aynen kopyaladığınızı göreceksiniz! Bu farkına varış, çocuğunuzu 
daha iyi anlamanıza, kendi ailenizle aynı hatalara düşmemenize ve daha rahat bir bakış açısı 
kazanmanıza yardımcı olabilir.

10. Çocuğunuza nasıl ayağa kalkılacağını öğretin!
Çocuğunuzun bu dönemdeki en büyük kaygı ve korkusu başarısızlıktır. Ona başarısızlığın da, 
diğer pozitif ve negatif tüm olgular gibi hayatın bir gerçeği olduğunu anlatın. Başarılı olmaktan 
ziyade başarılı olamadığı durumlarda nasıl tekrar ayağa kalkabileceğini yani dayanıklılığı öğretin. 
Çocuğunuzun sınavda başarısız olsa bile yeni bir planlama yapma konusunda ona destek 
olacağınızı bilmesi ona güç verecek ve korkusunu azaltacaktır.
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birey olduğunu unutmayın. Süreç boyunca kuracağınız sağlıklı, çocuğunuzu tanımaya, isteklerini, 
planlarını anlamaya yönelik bir iletişim oluşturmak en doğrusu.

2. “Çevredekiler ne der?” diye düşünmeyin!
Sınav sonuçlarının yarış hâline gelmesi sırf çocuklar arasında değil, ebeveynler arasında da bir 
üstünlük göstergesi hâlini almış durumda. Bu yüzden notları birbiriyle kıyaslanan çocuğunuz, 
sizin diğer çocukların ebeveynleriyle olan kıyaslamalarınızdan çok etkilenir. Çocuğunuzun başarı 
ya da başarısızlığına etrafın ne söyleyeceği hiç önemli değil. “Ayşe ve Ahmet Bey’in oğlu/kızı ne 
kadar çalışkan. Kesin X okulunu kazanacak, sen kazanamazsan rezil oluruz.” gibi söylemler 
çocuğun üzerindeki baskıyı çok artıracağı ve mutsuzluğuna yol açacağı için “Çevredekiler ne 
der?” diye düşünmeyin.

3. Hayatı sırf sınavdan ibaret görmeyin!
Sınav kaygısının dışında yaşı itibariyle çocuğunuzun üstesinden gelmeye çalıştığı birçok çatışma 
mevcut. Onun hayatının sınavdan ibaret olmadığının farkında olun ve bunu çocuklara bu şekilde 
yansıtın. Onunla tek sohbet konunuz sınavlar olmamalı. Onun hayatında diğer olan bitenlerle de 
ilgilenin ve olaylara onun penceresinden bakmaya çalışın.

4. Sınav öncesi ek sorumluluklar vermeyin!
Sınav öncesi dönem kaygı ve stresin fazlasıyla yoğunlaştığı bir dönem olduğu için ek 
sorumluluklar çocuk için baş edilemez bir hâl alır. Evde ekstra istenen işler, varsa kardeşine ders 
çalıştırması gibi istekler çocuğa normalde olduğundan çok daha ağır gelebilir. Bu dönemde 
odasını toplamak gibi basit, mevcut sorumluluklarını devam ettirmek, onun dışında rahat 
bırakmak, ekstra sorumluluklar yüklememek, çocuğa alan sağlayacak ve onun için faydalı 
olacaktır.

5. Koşulsuz sevdiğinizi hissettirin!
Okulda, evde ve arkadaş ortamında gündeminin tek odağı başarı olan çocuk, başarılı 
olamadığında kabul ve sevgi görmeyeceği korkusuna kapılabilir. Çocuklar için önemli olan 
ailelerinin onlara duyduğu sevgi ve güveni her zaman hissetmeleri, bu duyguların başarı gibi 
herhangi bir şarta bağlı olmadığını bilmeleridir. Bir şeyleri başardığında onu nasıl kabul ediyorsak 
hata yaptığında ya da başarısız olduğunda da aynı şekilde kabul ettiğimizi ona hissettirmeniz 
onun korkularını azaltacak, motivasyonunu artıracak ve kendinden daha emin olmasını 
sağlayacaktır.

6. Beden dili ve ses tonunuza dikkat edin!
Çocuğa “Sonuç önemli değil, sen önemlisin!” mesajı verilirken bu gerçekten hissedilmeden 
söyleniyorsa çocuk beden dili ve ses tonundan arkada yatan gerçek düşünce ve kaygıyı 
anlayacak, söylemle bedensel ifade farklı olduğundan daha çok kaygılanacaktır. Bu nedenle 

çocuğunuza yaklaşırken beden dili, ses tonu ve bakışlarınızın söylediklerinizi desteklemesine 
dikkat edin.

7. Hassas olduğu anlarda duyarlı olun!
Çocuğunuz bunaldığında ve umutsuzluğa kapıldığında, tek sayfa kitap dahi görmek istemediği 
zamanlarda, kaygısı tolere edemeyeceği kadar yoğunlaştığında duyarlı olun. Onu keyif alacağı 
aktivitelere yönlendirin. Zihnini boşaltmasını sağlamak motivasyonunu artıracaktır. Özellikle 
sınavdan önceki birkaç gün bunların yapılması çok önemlidir. 

8. Kendi hayatınızı da olağan akışında devam ettirin!
Tıpkı çocuğunuz gibi sizin de sınav dışında bir hayatınızın olduğunu unutmayın ve hayatınıza 
olağan düzeninde devam edin. Bu durum hem sizi hem çocuğunuzu rahatlatacaktır. Evin tüm 
düzenini değiştirmeniz, seyahat hatta günlük dışarı çıkma programlarını çocukların sınava 
çalışması yönünde yeniden düzenleme gibi davranışlarda bulunmanız, çocuğa “aşırı steril” bir 
ortam yaratmanız çocukta olağanüstü hâl algısı yaratır ve çocuğun stresini daha da artırır.

9. Kendi okul çağınızı düşünün!
Okulda okuduğunuz zamanları, kendi ailenizin sağladığı fırsatları, sınav dönemlerinizde size dair 
tutumlarını düşünün. Artı ve eksileri, nasıl davranılsa daha iyi hissederdiniz, bunu düşünün. 
Böylece o dönemde anne babanızın size dair tutumları içerisinde sizi çok rahatsız eden bazı 
davranış şekillerini belki de aynen kopyaladığınızı göreceksiniz! Bu farkına varış, çocuğunuzu 
daha iyi anlamanıza, kendi ailenizle aynı hatalara düşmemenize ve daha rahat bir bakış açısı 
kazanmanıza yardımcı olabilir.

10. Çocuğunuza nasıl ayağa kalkılacağını öğretin!
Çocuğunuzun bu dönemdeki en büyük kaygı ve korkusu başarısızlıktır. Ona başarısızlığın da, 
diğer pozitif ve negatif tüm olgular gibi hayatın bir gerçeği olduğunu anlatın. Başarılı olmaktan 
ziyade başarılı olamadığı durumlarda nasıl tekrar ayağa kalkabileceğini yani dayanıklılığı öğretin. 
Çocuğunuzun sınavda başarısız olsa bile yeni bir planlama yapma konusunda ona destek 
olacağınızı bilmesi ona güç verecek ve korkusunu azaltacaktır.
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