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PDR BÖLÜMÜNDEN ÖĞRENCİLERİMİZE MEKTUP VAR!
Oturduğu çevrede, kendisine hiç boş zaman bırakmayan, sürekli çalışmasıyla tanınan yaşlı bir adam
vardı. Onu ne zaman görseler, o hep bir şeylerle meşguldü. Oysa yaşı da oldukça ilerlemişti. Mahalle
sakinleri, kendi aralarında sürekli yaşlı adamı takdir ediyordu. Ama bir yandan da artık onun kendisini
fazla yormaması gerektiğini düşünüyorlardı. Yaşlı adamı, yine bir iş için koştururken gördüklerinde
yanına gidip onunla konuşmaya karar verdiler. Yavaşça yanına yaklaştılar ve “Bakıyoruz da yine koşturuyorsun, ama artık yaşlandın iyice, senin bundan sonra dinlenmen gerek.” dediler. Yaşlı adam, çevresine toplanmış bir grup insana doğru döndü ve onlara şu yanıtı verdi: “Bir yarışa katılmış olduğunuzu
düşünün, hedefe iyice yaklaştığınızda yavaşlar mıydınız?”
Çalışmanın, en verimli etkinlik olduğunu anlatan bu güzel öykü, sonucun da
süreç kadar önemli olduğunu vurguluyor.
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Değerli Öğrencim;
Sınav tarihinin adım adım yaklaşması, sınava hazırlık sürecinin sonuna yaklaştığını fark ettiğin önemli bir
dönemdir. Bu süreç; daha yapıcı ve destekleyici bir düşünce biçimini benimsemen, yapamadıklarına
değil, yapabileceklerine odaklanman demektir!
Böylece kalan zamanı,
◆ Eksiklerinin olduğu konulara yönelerek,
◆ Bunları olabildiğince iyi öğrenerek,
◆ Hazırlıklarının son aşamasını tamamlamak için önemli bir fırsat olarak görebilirsin!
Bugün kendine hedefini yeniden hatırlat!
Hedefini düşünürken sadece kazanmak istediğin yeri değil, kazandığında elde edeceğin şeyleri de hayal
et. Hedefini hayallerin ile birleştirmek, motivasyonunu artırmada etkili ve işe yarar bir yöntemdir.
Bugüne kadar yaptığın çalışmaların anlamlı hale gelmesi için kalan süreyi dikkatli bir şekilde kullanabilmelisin.

Çalışmalarını Pekiştirmek İçin Faydalı Olabilecek
Önerilerimizi Şöyle Sıralayabiliriz:
1 - Akademik Hazırlık Yapmak
◆ Eksik konuları tespit etmek,
◆ Eksik konuları kalan günlere bölerek çalışmak,
◆ Deneme sınavları ve bölüm denemeleri uygulamak,
◆ Çıkmış soruları eğer çözmediysek mutlaka çözmek,
◆ Kalan günleri planlayarak değerlendirmek olarak tanımlanabilir.
Konuları tekrar etmenin, soru çözmenin ve zaman yönetimini iyileştirmenin en iyi yolu zaman tutarak
deneme çözmektir. Denemelerinizi 1 gün TYT, 1 gün AYT şeklinde planlayabilirsiniz. Bu şekilde eksiklerinizi görüp telafi etme şansına da erişebilirsiniz.
2 - Biyolojik Olarak Hazırlanmak
◆ Beslenme ve uyku düzenini oluşturmak ve sınava kadar bu alışkanlığı devam ettirebilmek, başarınızı
olumlu yönde etkileyen faktörlerdendir.
Unutmamalıyız ki hobilere zaman ayırmak; fiziksel ve zihinsel anlamda
rahatlamayı, kaygılarla baş edebilmeyi, kendini başarılı hissetmeyi,
bazen sosyalleşmeyi de sağlayan oldukça yararlı bir unsurdur.
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3 - Psikolojik Olarak Hazırlanmak
◆ Olumsuz duygu, durum ve ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak, psikolojik olarak
hazırlanmanın temelini oluşturur.
Geçmiş öğrenmelerinin niteliği her ne olursa olsun, gireceğin her sınavın “senin dünyanda özel anlamları” vardır; Geleceğini düşünmen, kendini ispatlaman, bir iş-meslek sahibi olman, ailene karşı sorumlulukların, sınavlara özel anlamlar yüklenmesine neden olabilmektedir.
Asıl sorun, yaşanan duyguların başarıyı olumsuz şekilde etkilemeyecek düzeyde olmasıdır.

Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı
düşünmem.
O işe neler mani olur diye düşünürüm.
Engelleri ortadan kaldırdım mı
iş kendi kendine yürür.

İTK PDR 2021 YKS BÜLTENİ
(Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü)
KAYGI YÖNETİMİ
Düşüncelerinizi yeniden şekillendirerek stresi faydalı hale getirebilirsiniz.
“Stresi yorumlama” şeklimiz performansımızı etkiler.
Kaygının oluşmasında etkisi olan olumsuz otomatik düşünceler nelerdir?
“Sınava hazır değilim”, Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki!” “Ben zaten bu konuları anlamıyorum” “Biliyorum, bu sınavda başarılı olamayacağım” “sınav kötü geçecek” “Çok fazla konu var, hangi birine hazırlanayım?” v.b sıklıkla gözlenen olumsuz otomatik düşüncelerdir.

NEYİ DEĞİŞTİRMELİSİN? ALTERNEATİF DÜŞÜNCELER…
“Yapabildiğimin en iyisini yapabilirim.” “Yeterli zamanımın olmadığı doğru, ancak olan zamanımı en etkili
şekilde nasıl kullanabilirim? “Tüm kaynakları çalışamasam bile, önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, “ v.b kaygıyla başa çıkmak için geliştirilebilecek alternatif düşüncelerdir.
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SINAV ÖNCESİ

SINAV SIRASINDA

◆ Sınavdan bir gün önce belli ipuçlarını hatırlamak adına, notlarınıza göz atabilirsiniz.
Ancak etkin ders çalışmayı bırakmak daha iyi
olacaktır. Tempoyu doğru bir dozda tutarak
süreci yorgunluğa ve kaygıya dönüştürmemelisiniz. Artık bu kadar zaman zihninizde
yer etmiş bilgilerinize güvenebilirsiniz.

◆ Sınavın başladığı ilk dakikalarda kaygı ve
stresin artması doğaldır. Yıl içinde girdiğiniz
deneme sınavlarında uygulamadığınız hiçbir
sınav tekniğini, gireceğiniz sınavda da uygulamamanızı öneririz.

◆ Sınavdan önceki gün zihinlerinizi ve bedenlerinizi dinlendirecek aktiviteler öneriyoruz.
Rutin zamanda yemediğiniz ve vücudunuzu
olumsuz etkileyebilecek farklı tür yiyecekleri
tüketmemenizi öneririz.
◆ Sınava gireceğiniz yeri mutlaka önceden
görmelisiniz. Sınav yerinizi görmeniz kısmen
de olsa stresinizi azaltacağı gibi, sınav sabahı
yol bulma, ulaşım kaygılarınız da sonlandıracaktır.
◆ Sınava Giriş Belgelerinizi ve kimlik belgelerinizin hazır olduğundan emin olun.
◆ Sevdiğiniz ve sizi rahatlatan kişiler ve ortamlarda zaman geçirmeye çalışın. Mümkünse
dijital ortamdan uzak durun.
◆ Kaygı hissettiğinizde bunu engellemeye
çalışmayın. Unutmayın ki kaygı bu
gibi durumlarda oluşabilecek en doğal
duygu durumudur. Sakince kaygının
vücudunuzu nasıl etkilediğini fark edin. Vücudunuzda gergin olan bölgelere
odaklanarak derin nefes alın ve bu bölgenin
gevşediğini düşünün.
◆ Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece size enerji ve
motivasyon veren bir duygu olarak
kabul edin

◆ Sınav süresi boyunca sadece kendi soru
kitapçığınıza odaklanmalısınız. Aksi takdirde
sınav anında dikkatinizi toplamakta güçlük
çekebilirsiniz.
◆ Soruları İyi Okuyun ve Anlayın; Önyargılı
olmayın. Soru kökünün sizden ne istediğine
dikkat edin.
◆ Turlama ve kodlama Tekniğini kullanın.
◆ Yanıtlarınızı cevap kâğıdına işaretlerken o
güne kadar hangi yöntemle işaretlemeye alıştıysanız o yöntemi kullanın. Sınav sonunda
zamanınız kalırsa yanıtlarınızı doğru işaretleyip işaretlemediğinizi kontrol ediniz.
◆ Sınava başladığınızda, özellikle yapabildiğiniz sorularla yol aldıkça, rahatladığınızı ve
sınava odaklandığınızı fark edeceksiniz. Sınav
sırasında, dikkatinizin dağılarak sizi zorladığı
anlar olabilir. Bir futbol müsabakası gibi düşünürsek 90 dakika boyunca aynı eforla ve performansta olmamız mümkün olmayacaktır.
◆ Kaygınızın çok arttığını hissettiğinizde
düzgün, yavaş ve burnunuzdan nefes alın.
Omuzlarınızı iyice yukarı çekip sıkın ve bırakın. Daha iyi hissettiğinizde, yanıtlayabileceğiniz bir sorudan yeniden başlayın. Yazdıkça
kaygınızın azaldığını göreceksiniz. Sınavı
yarıda bırakmayın; çünkü kısa süre
içinde kaygınız azalacak ve
kendinizi iyi hissedeceksiniz.
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SINAVIN ARDINDAN
Sınavınız nasıl geçmiş olursa olsun kendinizi takdir etmeyi ve kendinizle gurur duymayı unutmayın. Zor bir
süreci atlattınız ve çok şey başardınız. Şimdi sınavdan uzaklaşıp dinlenmeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz.
Sınavın nasıl geçtiğini sorgulayarak, başkalarıyla karşılaştırma yapmayın. Bazı arkadaşlarınız sizden çok
daha iyi sonuçlar alacak da olabilir. Hedefinize ulaşmak için attığınız her adımdan gurur duyun. Geleceğinizle ilgili acele bir karar vermeniz gerekmediğini unutmayın!
YKS Sonuçlarının Temmuz ayının son haftası içinde açıklanması bekleniyor. Hemen akabinde Ağustos ayı
içinde tercih görüşmeleri için öğrenci ve velilerimizle görüşme yaparak, en doğru şekilde yönlendirmeye
çalışacağız.
Yaşamın içinde sonsuz fırsatlar sizleri bekliyor olacak…

DEĞERLİ VELİLERİMİZ;
Heyecanla beklenen YKS’ ye sayılı günler kaldı. Her daim çocuğunuzun iyiliğini düşündüğünüzü bunun
için çabaladığınızı biliyoruz. Çocuğunuzun eğitimi için elinizden geleni yaptınız. Ebeveyn olarak sizler de
sınav öncesinde kendinizi kaygılı hissedebilirsiniz. Bu kaygıyı ona yansıtmak yerine, ondan uzak olduğunuz ortamlarda ailenizle ve arkadaşlarınızla konuşulabilir, size iyi gelebilecek aktiviteler yaparak kendinizi
sakinleştirebilirsiniz. Öğrenciler sınav yaklaştıkça ebeveynlerinden empati yapmalarını beklerler. Öğrenci
“ Beni Anlayın; Beni Rahatlatın” mesajı verir, destek arar. Ona yardımcı olabilmenizin yolu, sakin olduğunuzu ve ona güvendiğinizi hissettirebilmenizdir. Çocuğunuz bu güveni içselleştirip“ ne olursa olsun kabul
ediliyorum” şeklinde düşünecek ve tam performansını ortaya koymasına yardımcı olacaktır.
Çocuklarınızla birlikte zaman geçirmek ve bu doğrultuda, eğer sınava ve heyecanına yönelik konuşmanız
gerekiyorsa onu dinleyip anlamaya çalışmak faydalı olabilir. Ancak yalnız kalmak isteyen gençlerin de kişisel alanlarına saygı duyulması gerekmektedir.
Siz velilerinizin öğrencilerimizin hayatlarında daima önemli bir yere sahip
olduğunuzu lütfen unutmayınız.
Sevgilerimizle.
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