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Sınava Doğru 
 

Değeli Anne-Babalar, 

 

Üniversiteye hazırlık süreci sadece gençleri değil, aileleri de psikolojik olarak etkileyen bir 

süreçtir. Aslında sınava aileler de gençlerle birlikte hazırlanır. Bu dönemde ailenin, gencin sıkıntılı 

olduğu zamanlarda onun yanında olduğunu hissettirmesi önemlidir. Gencin, ailenin olumlu yaklaşımına 

en fazla ihtiyaç duyduğu sınav öncesi süreçte desteklenmesi önemlidir. Bültenimizde bu sürece katkı 

sağlamak için oluşturduğumuz önerilerimizi sizlerle paylaştık.  

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

Üniversite Sınavına Hazırlık Sürecinde Aile Desteğinin Önemi 
Her yıl yaklaşık iki buçuk milyon öğrenci üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken gelecek kaygısı 

yüzünden sınav stresi yaşamaktadır. Sınava girecek her öğrencinin, yaşamını, geleceğini etkileyecek bir 

yarışta bulunduğu için, belli ölçüde kaygı duyması normal bir durumdur. Sınav tarihinin yaklaştığı 

günlerde yaşanan kaygının,  stresin dozunda da artış olur, öğrencinin yaşadığı baskı ve sıkıntı artar.  

 

Sınav sonucunun nasıl olacağı, geleceğinin bu durumdan nasıl etkileneceği, yaşanacakların net 

olmayışı gibi nedenlerle; öğrencilerin sınav öncesi daha yoğun kaygı ve stres yaşadıkları gözlemlenir. 

 

Çocukları sınava hazırlanan her anne-babanın en önemli görevi onları motive etmek ve sınava 

yönelik kaygı yaratacak davranışlardan kaçınmaktır. YGS’nin yaklaştığı şu günlerde de anne-baba 

olarak onları bu süreçte desteklemeniz, onların sınava daha rahat ve güvenli girmelerine, başarılı bir 

performans sergilemelerine yardımcı olacaktır. 

 

Sınav Öncesinde Anne-Babalar Ne Yapmalı? 
 Sınava hazırlık sürecinde çocuğunuzun daha verimli ve sakin bir sınav 

döneminden geçmesi için, aile ortamınızın sakin ve huzurlu olmasına özen gösterin.  

 

  Çocuğunuza, sınavın sonucu ne olursa olsun sizinle olan diyaloğunun 

değişmeyeceğini, onu her zaman seveceğinizi ve değer vereceğinizi vurgulayın. 

 

 Çocuğunuzun sizden beklediği tek şey kendisini objektif bir şekilde  

değerlendirmenizdir. Sonuç ne olursa olsun onun yanında olduğunuzu kendisine hissettirin.  

 

 Çocuğunuzun sınavda başarılı performans göstermesi; yeterli bilgi donanımına 

sahip olması kadar, yüksek moral ve motivasyonla sınava girmesiyle de ilgilidir. Sınava birkaç hafta 

kala moralini bozacak, kaygı düzeyini yükseltecek durumlardan uzak kalmasına yardımcı olun.  

 

 Çocuğunuzun başaracağına dair öz güvene sahip olması sınavda başarılı 

olabilmesi için oldukça önemlidir. Bunun için onu iyi tanımak, neleri başarıp neleri başaramayacağını iyi 

bilmek, onu kendi kişiliği, becerileri ve yetenekleri çerçevesinde değerlendirmek gerekir.  

 

 

 

 



 Onun başarısını artırmak için yapılan eleştiri, yargılama ve kıyaslamalar onu daha 

çok kaygılandıracaktır. Başarısını artırmak ve kendi gücünü fark etmesini sağlamak için; onu 

cesaretlendirmek, olumlu davranışlarını takdir etmek, ona olan güveninizi ve onu kabul ettiğinizi 

göstermek, verimli çalışma ortamı yaratmak etkili olacaktır. 

 

 Yoğun stres beynin yeterli oksijen almasını önleyerek, verimli düşünme 

konsantrasyonunu engeller. Bu nedenle zihinsel ve bedensel gevşeme önemlidir. Çocuğunuzu; uyku ve 

beslenme düzenine dikkat etmesi, açık hava yürüyüşleri yapması, ders dışı etkinliklerle gevşemesi 

yönünde teşvik ederek onun kaygı seviyesini dengeleyebilir ayrıca onun ders dışı aktivitelerine de değer 

verdiğinizi gösterebilirsiniz. 

 

 Henüz yapılmamış bir sınavın üzerinde durmak başarıyı artırmaktan çok kaygı 

yaratacaktır. Çocuğunuzu rahatlatacağı düşüncesiyle sık sık “Sana güveniyoruz, sen yaparsın” ya da 

“Kazanırsın, merak etme” türünde konuşmalar yapmamaya gayret edin. 

 

 Hataları büyütüp sorun haline getirmek yerine, hataları telafi etmek ve 

tekrarlanmasını engellemek için çocuğunuzla birlikte neler yapabileceğinizi gözden geçirmeniz onu daha 

da cesaretlendirecektir.  

 

 Sınavdan bir önceki gün normal bir gündür. Normal günlük yaşam nasılsa öyle 

Yaşamaya özen gösterin.  

 

 Sınav öncesinde çocuğunuzu kaygılandıran, telaşlandırıcı tavır ve davranışlardan 

kaçının. 

 

Ve en önemlisi, her anne-baba gibi sizler de sınav öncesi heyecanlı ve kaygılı bir bekleyiş 

içerisindesiniz. Bu süreçte kaygınızı kontrol etmeniz ve çocuğunuza yansıtmamanız onun kendini rahat 

ve güvenli hissetmesine yardımcı olacaktır.  

 

Yoğun ve yorucu bir hazırlık döneminin sonunda, girecekleri sınavda tüm öğrencilerimize 

başarılar dileriz. 

 

 

 

 
 


