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Sevgili anne babalar, sınav tarihi adım adım yaklaşırken “Eyvah!” nidalarını hem kendinizde hem 
de çocuğunuzda duyabilir ya da hissedebilir hale geliyorsunuz.

Son yıllarda sınav sistemi içerisinde yetişen çocuklar ve onların aileleri için bu durum toplumsal 
bir karabasan haline dönüştü. Bu dönemin çocukları yaz kış demeden her mevsim, hafta içi, hafta 
sonu çalıştılar. Okula geldiler, çalıştılar, okuldan çıktılar, ders takviyeleri yaptılar, ödevler, deneme 
sınavları derken bir dizi program içinde çabaladılar. Bir günde çözdükleri soru sayısı ile birçok aile 
tarafından karşılaştırıldılar. Başarılı olan çocukların aileleri bile bazen çocuğun çabasını ve 
yeteneğini göz ardı edip bu uğurda maddi servet harcadılar. Sonunda sağa sola koşturan bu 
çocukların gerçek başarılarını hiç kimse göremedi.

Son çeyrek asırda okul, özel ders, dershane derken çocukların böyle bir kargaşa içinde zamanları 
geçmekte. Her toplumsal olayda olduğu gibi bu ulusal sınavların sonucunda bazı çözümlenmesi 
gereken sorunlar da ortaya çıktı. Bunlardan biri de “sınav stresi”dir. Haziran ayı yaklaştıkça 
ailelerin deneme sonuçlarındaki beklentileri, çocuğun kendi performansının üzerinde sonuç 
çıkartmak için çabalamasına ve sınav esnasında bu korkuyu yaşayarak sınav başarısının kaygı 
sebebi ile düşmesine neden olur. Doğru yaklaşım için çocuğunuzun bulunduğu durumu iyi analiz 
etmeniz gerekir.

Çocuğunuzun ergenlik döneminde olduğunu unutmayın: Bu dönemin çalkantılı bir yaş 
dönemi olduğunu unutmayın ve onlardan bir yetişkin duruşu göstermelerini beklemeyin. 
Beklentileriniz bu doğrultuda olmamalıdır.

Çocuğunuzun geleceği konusundaki endişeleriniz çocuğunuza yansır: Bu nedenle öncelikle 
aileler kaygılarını azaltmaya çalışmalıdırlar. Kaygı, gelecekle ilgili seyredilen olumsuz bir �lmi 
andırır. Ve bu �lmin sonu her zaman için felaketle biter. Yoğun kaygı yaşayan kişiler, geleceği 
düşünmekten bugünü yönetemezler. Sizin sınav sonucu ile aşırı meşgul olmanız, çocuğunuzun 
da bu yönde meşguliyetini artıracaktır. Çocuğunuza yardımcı olmak için çocuğunuzun bugün 
yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz.

Beden dili ve ses tonu ile verdiğiniz mesajlara dikkat edin: Anne babalar bazen çocuklarına: 
“Sınav bizim için önemli değil, kazanamasan da olur. Canını sıkma, kafana takma.” gibi önerilerde 
bulunmaktadırlar. Ancak anne ve babanın çocuklarına bunları söylerken beden dili ve ses tonları 
birbirlerini desteklemiyorsa yani ağızlarından çıkan ile bedenlerinin söylediği çelişiyorsa öğrenci 
daha çok beden diline dikkat edecektir. Ebeveynlerin kaygılı, üzüntülü halleri çabucak algılanır.

EYVAH SINAVIMIZ VAR!
Gereklilik kipi (meli/malı eki) dikkatli kullanılmalı: “En az şu kadar net yapmalısın.”,  “Fenden 
tam yapmalısın.”, “Başarılı olmalısın.”,  “Dikkatli olmalısın.”,  “Kendini dersine vermelisin.”, “Bu yıl 
mutlaka kazanmalısın.” türünden zorunluluk ifade eden cümleler öğrencinin kaygısının 
artmasına neden olmaktadır. Bu tür zorunluluk ifade eden sözleri mümkün olduğunca az 
kullanmaya çalışın.

Ders çalış demeyin: Sorumluluğunu bilen ve sınavlara hazırlanan öğrenciler için ailelerin 
uyarılarına ihtiyaç yoktur. Öğrenci ne kadar ders çalışacağına ve ne zaman ders çalışacağına 
kendisi karar verebilir. Anne babaların iyi niyetli olarak verdikleri ders çalış mesajları öğrencinin 
kaygısını artırabilir. Bazı öğrenciler bu nedenle kendisi için değil ailesi için ders çalışması gerektiği 
düşüncesine kapılıp daha yoğun kaygı hissedebilir ya da ailesine tepki göstererek ders çalışmayı 
aksatabilir.

Negatif motivasyondan uzak durun: Bazı anne babalar çocuklarının motivasyonunu artırmak 
için “Bu gidişle sen asla kazanamazsın, yata yata sınav kazanılmaz.” gibi sözler söyler. Ancak 
negatif motivasyon pek az öğrencide etkili olur. Hatta öğrencinin kendisini başarısız görmesine 
neden olup kaygısını artırabilir.

Gereğinden fazla fedakârlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın: Bazı ebeveynler çocukları 
sınavlara hazırlanırken çok fazla fedakârlıkta bulunmaktadırlar. Örneğin bir yıl boyunca eve 
misa�r çağırmamak, evde televizyonu açmamak gibi. Aileler bu sayede çocuklarına fedakârlık 
yaptıklarını düşünürken öğrenci bu durumu “Ailemin bu fedakârlıklarına yanıt vermek 
zorundayım.” biçiminde yorumlayarak daha fazla kaygılanabilir. Özellikle de yapılan bu 
fedakârlıkların tekrarlanarak hatırlatılması öğrenciyi ders çalışamaz hale getirebilir.

Kendi hayatınızı unutmayın: Çocuğu sınavlara hazırlanan bazı aileler kendi yaşamlarını bir 
kenara bırakarak çocukları için uğraşmaya başlamaktadırlar. Çocuğuna daha fazla yardımcı olmak 
için annenin işinden ayrılması, annenin çocuğunu sınav salonlarının kapısında beklemesi, 
öğretmenlerle her gün sonuçları konuşması sık görülen tablolardır. Bu görüntüler çocuğa sınavın 
çok önemli olduğunu ve kazanamama durumunda ailenin çok üzüleceği düşüncesini 
hissettirmektedir. Sizler kendi hayatınız olduğunu, sizin de kendi planlarınız olması gerektiğini 
unutmayın. Böylece hem kendinize hem de çocuğunuza daha fazla yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışın: Her anne baba kendi çocuğunun 
daha özel olduğunu düşünür. Oysa her insanın objektif bakıldığında belli alanlarda kuvvetli 
yönleri olabildiği gibi belli alanlarda da zayıf özellikleri olabilir. Beklentileriniz ile çocuğunuzun 
yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yaşayabilir.

Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve onları destekleyici davranın: Kaygının 
yoğunlaşması ile birlikte çocuklarınız, kendilerini daha çaresiz ve çözümsüz hissedebilirler. Bu 
nedenle daha tepkili olabilirler. Daha önceden kızmadıkları şeylere şimdilerde daha sert tepkiler 
verebilirler. Bu durumun geçici olduğunu düşünerek çocuğunuza karşı anlayışlı olmaya çalışın.

Çocuklarınızın geleceklerini hazırladıkları bu zorlu yollarda öğretmenlerinin ve sizlerin de bu 
süreçte onların yanında olduğunuz düşüncesini onlara hissettirmeniz çok önem arz etmektedir. 
Oldukları gibi kabul görülme isteği, kazanamama sonrası oluşacak mahcubiyet duygusu, aileye 
karşı sorumluluk, çocuklarımızın kaygılanmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da çocuk 
öz güven sorunu yaşayabilir ve başarısız olduğu için sevilmediğini düşünebilir ya da kendini 
yetersiz hissedebilir. Baskıcı tutumlarımızın bu işi daha da zor sürece soktuğunu hepimiz 
bilmeliyiz.

Sizlerden en büyük isteğimiz, çocuklarınıza bu süreçte her zaman, kazanma ve kaybetmelerine 
bakılmaksızın, onların yanında olduğunuz duygusunu yaşatmanız ve onları koşulsuz seveceğinizi 
hissettirmenizdir.
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neden olup kaygısını artırabilir.

Gereğinden fazla fedakârlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın: Bazı ebeveynler çocukları 
sınavlara hazırlanırken çok fazla fedakârlıkta bulunmaktadırlar. Örneğin bir yıl boyunca eve 
misa�r çağırmamak, evde televizyonu açmamak gibi. Aileler bu sayede çocuklarına fedakârlık 
yaptıklarını düşünürken öğrenci bu durumu “Ailemin bu fedakârlıklarına yanıt vermek 
zorundayım.” biçiminde yorumlayarak daha fazla kaygılanabilir. Özellikle de yapılan bu 
fedakârlıkların tekrarlanarak hatırlatılması öğrenciyi ders çalışamaz hale getirebilir.

Kendi hayatınızı unutmayın: Çocuğu sınavlara hazırlanan bazı aileler kendi yaşamlarını bir 
kenara bırakarak çocukları için uğraşmaya başlamaktadırlar. Çocuğuna daha fazla yardımcı olmak 
için annenin işinden ayrılması, annenin çocuğunu sınav salonlarının kapısında beklemesi, 
öğretmenlerle her gün sonuçları konuşması sık görülen tablolardır. Bu görüntüler çocuğa sınavın 
çok önemli olduğunu ve kazanamama durumunda ailenin çok üzüleceği düşüncesini 
hissettirmektedir. Sizler kendi hayatınız olduğunu, sizin de kendi planlarınız olması gerektiğini 
unutmayın. Böylece hem kendinize hem de çocuğunuza daha fazla yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışın: Her anne baba kendi çocuğunun 
daha özel olduğunu düşünür. Oysa her insanın objektif bakıldığında belli alanlarda kuvvetli 
yönleri olabildiği gibi belli alanlarda da zayıf özellikleri olabilir. Beklentileriniz ile çocuğunuzun 
yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yaşayabilir.

Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve onları destekleyici davranın: Kaygının 
yoğunlaşması ile birlikte çocuklarınız, kendilerini daha çaresiz ve çözümsüz hissedebilirler. Bu 
nedenle daha tepkili olabilirler. Daha önceden kızmadıkları şeylere şimdilerde daha sert tepkiler 
verebilirler. Bu durumun geçici olduğunu düşünerek çocuğunuza karşı anlayışlı olmaya çalışın.

Çocuklarınızın geleceklerini hazırladıkları bu zorlu yollarda öğretmenlerinin ve sizlerin de bu 
süreçte onların yanında olduğunuz düşüncesini onlara hissettirmeniz çok önem arz etmektedir. 
Oldukları gibi kabul görülme isteği, kazanamama sonrası oluşacak mahcubiyet duygusu, aileye 
karşı sorumluluk, çocuklarımızın kaygılanmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da çocuk 
öz güven sorunu yaşayabilir ve başarısız olduğu için sevilmediğini düşünebilir ya da kendini 
yetersiz hissedebilir. Baskıcı tutumlarımızın bu işi daha da zor sürece soktuğunu hepimiz 
bilmeliyiz.

Sizlerden en büyük isteğimiz, çocuklarınıza bu süreçte her zaman, kazanma ve kaybetmelerine 
bakılmaksızın, onların yanında olduğunuz duygusunu yaşatmanız ve onları koşulsuz seveceğinizi 
hissettirmenizdir.
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