Değerli Velimiz,
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi olarak, YKS öncesinde öğrencilerimizle uzaktan
eğitim kapsamsında “Sınav Öncesi Yapılacaklar” konulu bir videoyu öğrencilerimizle paylaştık.
Öğrencilerimizin sınava tam ve doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için paylaştığımız bilgileri
yeni normalleşme kapsamında da güncelledik.
Sınavdan önce yapılacakları adım adım sınav gününe kadar bilmek ve uygulamak hem
öğrencimizin sınava hazır girmesini hem de siz velilerimizin öğrencimizin sürecine en doğru
şekilde destek vermesini sağlayacağını düşünüyoruz.
Sınavdan önce neler yapılabilir?


Öncelikle öğrencilerimizin konuları tamamladıkları bu süreçte, daha fazla soru tipi
görmeleri amacı ile farklı zorluklarda soru çözmeleri ve deneme sınavı ya da soru
bankalarındaki yanlışlarını mutlaka öğrenmeleri,



Online

deneme

sınavlarında

ekran

karşısında

kalarak

soru

çözmenin,

karşılaşılabilecek güçlüklerine rağmen öğrencinin deneme sınavını çözmesinin ve
cevaplarının kodlanmasının, çok zorluk yaşanması durumunda deneme sınavının
çıktısının alınarak çözülmesinin sağlanması,


Öğrencilerin gelişim durumunu - eksiklerini görmemiz ve bu eksikler için tekrar
derslerinin planlanabilmesi açısından online deneme sınavlarına girilmesinin
sağlanması,



Öğrencilerimizin de evde AYT öncelikli olmak üzere deneme sınavı çözerek,
yanlışlarını gidermesinin sağlanmaya çalışılması,



Yeni normalleşme kapsamında alınan karar gereği sınava maske ile girileceği
bildirildiğinden, evde yapılan günlük çalışmalarda, süreli TYT-AYT denemelerinde
öğrencinin maske ile çalışmasının sağlanması,

1



Sınavda kurşun kalem – kalemtıraş - silgi kullanılacağı için evde yapılan günlük
çalışmalarda sınav şartlarına uyum açısından kalem - kalemtıraş - silgi kullanımına
özen gösterilmesin sağlanması,



Öğrencilerimizin YKS oturumlarının saatinde evde deneme sınavı çözmelerinin
sağlanması,



Öğrencilerimizin sınava kadar bedensel saatlerini ayarlamaları, bu nedenle uykuuyanıklık durumunu sınav gününü hedefleyerek düzene koymaları, sınavdan önce
programlanması gereken önemli süreçlerdir.

Sınavdan bir hafta önce ne yapılabilir?


Öğrencimizin sınava gireceği yeri görmesini sağlamanız ve sınav sabahı kaçta evden
çıkacağınızı hesaplamanızı,



Sınav

günü

nasıl

ulaşım

sağlayacağınızı

planlamanız

ve

hazırlıklarınızın

tamamlamanızı,


Öğrencimizle sınav hakkında tartışmalara girilmemesi ve motivasyon düşürücü
konuşmalar yapılmaması,



Öğrencimizin bedensel olarak kendini rahatlaması için yorucu ve riskli olmayan etkinlik
ve spor yapmasını desteklemeniz,



Sınav gününe kadar her sabah aynı saatte kalkıp, kahvaltıyı rutin şekilde yaparak ve
sınav gününe kadar bu programda değişiklik yapmadan planlama yapmanız sınavdan
bir hafta önce dikkat edilmesi gereken süreçlerdir.

Sınava bir gün kala ne yapılabilir?


Öğrencinin sınava gireceği maskesini yanına almak üzere hazırlaması,



Öğrencinin sınava giriş belgesini ve kimliğini hazırlaması,



Öğrencinin sınavda içmek üzere yanına alacağı suyun kağıdını çıkararak hazırlaması,
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Öğrencinin üstünde olan takı, saat vb. çıkarıp evde bırakması,



Öğrencinin akşam geç olmadan ılık bir duş alıp uygun zamanda yatmaya özen
göstermesi, sınava bir gün kala göz önünde bulundurulması gereken süreçlerdir.

Sınav günü ne yapılabilir?


Sabah planladığınız saatte kalkmanız,



Her zamanki gibi bir kahvaltı hazırlamanız,



Öğrencinin üzerine rahat edebileceği kıyafetler giymesini sağlamanız,



Sınav esnasında öğrencinin yanında bulundurması gereken kimlik, sınav giriş belgesi
ve suyunu yanında bulundurduğunun kontrolünü yapmanız,



Evden erken çıkarak, sınav binasının önünde hazır bulunmanız,



Sınavın ilk günü TYT oturumundan sonra öğrencinin motivasyonunu olumsuz
etkileyecek konuşmalardan kaçınmanız,



Öğrencinin akşam yine ılık bir duş alıp rutin saatinde uyumaya özen göstermesini
sağlamanız,



Sınavın ikinci günü AYT sınavına giderken yine her zamanki gibi bir kahvaltı
hazırlamanız ve evden erken çıkıp sınav merkezinin önünde hazır bulunmanız,



Öğrenci Yabancı Dil Sınavına girecek ise aradaki boşlukta ihtiyaçlarının giderilerek
dinlenmesine dikkat edilmesi sınav günü özen gösterilmesi gereken süreçlerdir.

Sınavdan önce belirttiğimiz noktalara dikkat edeceğinizi ve öğrencimizle beraber bu süreci en
iyi şekilde geçireceğinizi umut ediyor, başarılar diliyoruz.
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