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PANDEMİ DÖNEMİNDE SINAVA HAZIRLANIRKEN 

Tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs (COVID-19) salgını yaş 

gözetmeksizin herkesi psikolojik, sosyal ve duygusal olarak etkilemektedir. Yayılma hızı ve 

insan sağlığı üzerindeki etkilerine bakıldığında, dünya genelinde koruyucu önlemlerin 

arttırılmasını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. 

Alınan koruyucu önlemler gün geçtikçe artarken bizler de sosyal mesafenin korunması ve 

sosyal izolasyonun sağlanması için olabildiğince evde kalmak üzere koşullarımızı 

değiştirmekteyiz. 

Sosyal izolasyonun başlaması ve okul platformunun dijital ortama taşınmasıyla birlikte 

öğrencilerin yaşam rutinleri değişse de, sınav çalışmaları halen devam etmektedir. Özellikle 

hareket ve sosyal alanları kısıtlanmış olan öğrencilerin sınava hazırlık süreci düşünüldüğünde; 

erteleme ve isteksizlik gibi davranışlarında artış, motivasyonlarında ise düşüş 

gözlemlenebilmektedir. Öğrencilerin değişen yaşam koşullarına uyum sağlayarak, sınava 

hazırlık sürecini rahat geçirebilmeleri, motivasyonlarını yüksek tutmaları psikolojik 

sağlamlıklarını koruyabilmeleri ile doğru orantılıdır.  

Murphy; psikolojik sağlamlığı stresle baş etme becerisi olarak tanımlar. Diğer bir deyişle 

yaşanan herhangi bir olağan dışı sürecin; psikolojik etkileri ile başa çıkabilmek, güvende 

hissetmek ve yeni rutinlere sağlıklı uyum gösterebilmek olarak da adlandırılır. Bu düşünceden 

yola çıkarak, psikolojik dayanıklılığı güçlü olan çocuğun sınav hazırlık sürecinin de daha verimli 

geçeceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda anne babaların çocuklarına vereceği destek ve 

yönlendirme bu süreçte çok daha fazla önem taşımaktadır. 

Pandemi Döneminde Çocuklarınızın Psikolojik Sağlamlığını Güçlendirmek İçin Neler 

Yapabilirsiniz? 

*Pandemi ile ilgili bilgileri güvenilir kaynaklardan elde edebilir, çocuklarınızla sınırlandırarak 

paylaşabilirsiniz. 

*Pandemi dönemi hakkında size soru sormalarına fırsat verebilir, sizler de onların neler 

düşündüklerini sorabilirsiniz. 

*Ergenler için arkadaşları çok önemlidir. Sosyal medya aracılığıyla da olsa arkadaşları ile vakit 

geçirmelerine teşvik edebilirsiniz. 

* Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği; anne ve babaların kendi duygularını, korkularını, 

kaygılarını anlattıklarında çocukların da kendi korku ve kaygısının normal olduğunu düşünerek 
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rahatlayabileceklerini belirtmektedir. Dolayısıyla kendi duygularınızı çocuğunuzla 

paylaşmaktan çekinmeyiniz. 

Evde geçirilen bu dönem aile içi iletişimin artmasına, aile bireylerinin birbirleriyle daha fazla 

paylaşımda bulunmasına olanak sağlamaktadır. Birlikte geçirilen bu süre ilişkilerin yeniden 

şekillenmesi için müthiş bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 

Bu süreçte çocuğunuza nasıl yaklaşmalısınız?  

*Öncelikle çocuklarınızı dinleyin, sınav sürecine ait duygu ve düşüncelerini sizinle 

paylaşmasına fırsat verin. İyi gözlem yapın, sözel olmayan ipuçlarını fark edin, onları 

konuşmaya teşvik edin. Nasıl hissettiğini veya ne düşündüğünü sorun. Sınava dair kendi 

duygu ve düşüncelerinizi de paylaşın. 

*Birlikte vakit geçirmeye özen gösterin. Birlikte vakit geçirmek demek her zaman bir aktivite 

planlamak zorunda olmanız demek değildir. Karşılıklı bir şeyler içmek, sohbet etmek bazen 

sessizce oturmak bile zamanı paylaşmak anlamına gelir.  

*Sınav dönemindeki çocuklar sakinliğe ve belirli bir düzene gereksinim duyarlar. Evdeki süreci 

sakin ve huzurlu geçirmeleri çok önemlidir. Fakat aile ortamında zaman zaman çatışmalar 

yaşanabilmektedir. Çatışmaların çözüme kavuşturulması aile içi iletişimi besleyici nitelik taşır. 

Bu nedenle çatışmalar yaşandığı durumda çözüm aramak oldukça önemlidir. Çözümü bulma 

yolunda çocuğunuza sizler tarafından daha fazla anlaşıldıklarını ve desteklendiklerini 

hissettirmek süreci yönetmenizde yardımcı olacaktır. Dünya Çocuk-EMDR Derneği 

çocuğunuza güvendiğinizi hissettirmenin onun kaygı seviyesini azaltacağını savunmaktadır.   

*Bir diğer önemli nokta ergenlik döneminin doğası gereği eleştirilme konusunda hassas olan 

çocuklarınıza verdiğiniz geri bildirimlerdir. Evde her zamankinden fazla vakit geçirmeniz 

birbirinizin davranışlarına eskiye oranla daha fazla dikkat etmenize neden olabilir. Hepimiz için 

zorlu olan bu dönemde “olumsuza değil olumluya dikkatimiz yöneltmek” önemlidir. Müdahale 

etmemiz gerektiğini düşündüğümüz noktalarda kısaca hatırlatma yapmak, uzun tartışmalardan 

kaçınmak; gördüğümüz olumlu davranışlara anında ve olumlu geri bildirim vermek doğru yol 

olacaktır. 

*Her çocuğun kendi yetenekleri, sınırları ve istekleri vardır. Sizin beklentiniz ile çocuğunuzun 

yapabilecekleri arasında çok fark olmamalıdır. Çocuğunuzun motivasyonunun düşmemesi için 

beklentilerinizi onun beklentileriyle aynı seviyeye getirmelisiniz. 
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*Bu dönemde evde çok vakit geçirdikleri için erteleme davranışlarını sıklıkla görebilirsiniz. 

Görev ve sorumluluklarındaki erteleme davranışı öğrencinin akademik başarısını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Eğer çocuğunuzun bu durumu sıklıkla gösterdiğini ve olumsuz etkilendiğini 

düşünüyorsanız, erteleme davranışını yaptığı durumları dikkatlice analiz etmeniz (ne zaman, 

hangi durumlarda, neleri erteliyor) ve sebeplerini gözden geçirmeniz bu durumla baş etmeniz 

için yardımcı olabilir. 

Değerli velimiz, bu içinde bulunduğumuz hassas dönemde çocuğunuzun motivasyonunun 

düşebileceğini ve farklı duygu durumları içerisinden geçip bu duyguların davranışlarına 

yansıyabileceğini unutmayın. Böyle durumlarda çocuğunuzu belirttiğimiz tutum ve yöntemlerle 

destekleyebilir, neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışabilir ve beraber çözümler üretmeyi 

araştırabilirsiniz. Biz rehberlik birimi olarak sizlere destek verebilmek için her zaman yanınızda 

olacağız. Hepinize sağlıklı günler dileriz.  
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