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“Sınava

Bakış Açını

Değiştir!”

Bu sayımızda,
sınav hakkındaki
düşünce, duygu
ve önyargılarınızı

etkileyebilecek
sloganları sizlerle
paylaşıyoruz...
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“Kağıt  önüme  konunca  birden  tüm
bildiklerimi unuttum.”

“Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım.”

“Benden  daha  az  çalışan  arkadaşlarım
benden yüksek not aldı.”

“Çok çalışıyorum, ancak yapamıyorum.”

Tahmin edebildiniz değil mi? Yukarıdakiler
sınav  hakkında  öğrencilerin  sıkça  telaffuz
ettiği ifadelerden bir kaçı... 

 Ne ki “Sınav”?

Türk  Dil  Kurumu’na  göre  sınavın  teknik
anlamı:  "öğrencilerin  veya  bir  işe  girmek
isteyenlerin  bilgi  derecesini  anlamak  için
yapılan  yoklama,  imtihan,  test".  Oysa
biliyoruz  ki,  bir  kağıdın  üzerine  yazılmış
sorulardan  hep  daha  fazla  anlamı  oldu
sınavın...  Hazırlanmasından,  sonuçlarının
kişiye, ailesine ve topluma yansımalarından,
açtığı ya da kapattığı iddia edilen kapılara
kadar  bir  ölçme-değerlendirme  aracından
çok  daha  fazlasıydı.  Toplumsal  açıdan  da
sınav  -ne  yazık  ki-  “sevilen,  sayılan  ve
önemli  bir  insan”  olmanın  bir  yolu  olarak
görüldü.  Kısacası  gerek  okulda,  gerekse
ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  uygulanan
akademik sınavlar öğretmenler, öğrenciler ve
veliler için her zaman önemli oldu. 

Bir saptamada bulunmakta fayda var; bilgi
sahibi  olmakla  sınava  dair  yaşanan kaygı
düzeyi  doğru  orantılı  değil...  Aksine,  bilgi
düzeyi  yüksek  olan  öğrencilerin  yüksek
kaygı  yaşama  olasılığı  daha  fazla...  Bu
kaygı  özünde  bilgi  seviyesinin  değil,
toplumsal düşünme ve değer biçimlerinin bir
ürünü...

Peki sınava bakış açısı değişirse, sınavların
anlam ve etkisi değişir mi? EVET! 

O  halde  gelin,  sınav  hakkında  alışılagelmiş
cümleleri  tekrarlamak  yerine  farklı  ifadelere
kulak verelim. Belki de okudukça, tekrarladıkça,
özümsedikçe sınavın “kişilik” değil “bilgi” düzeyi
ölçümü yaptığına inancınız artabilir:

Sınav  beni  kaygılandırmaz,  ben  sınava
kaygılanıyorum. Yani sorumluluk benim!

Sınava  hazırlanırken  bir  çok  arkadaşımla  eşit
şartlara  sahibim.  Benim  farkım,  sınav  için
geliştireceğim tutumda olabilir.

Kaygımın nedenini  sınava  yüklediğim anlamda
arayacağım.

Sınav bilgi düzeyimi ölçer, kişilik düzeyimi değil.

Genellikle  başarılı  sonuçlar  alıyor  olmam,
başarılı   bir öğrenci olduğum anlamına gelmez.

Genellikle  başarısız  sonuçlar  alıyor  olmam da,
başarısız   bir öğrenci olduğum anlamına gelmez.

Bana başarı  nasıl  yakışıyorsa, -tercih etmesem
de- başarısızlık da yakışır.

Sınava “başarılı ve saygın bir insan olmak için
giriyorum”  anlamını  yüklemek  kaygımın  asıl
nedenidir.

Ailemin  özverileri  beni   onlara  karşı
borçlandırmaz;  sadece  çabalamak  için  sorumlu
kılar.

Sınava  hazırlanma  sürecinde  garanti
edebileceğim  tel  şey  çabamdır;  istediğim  notu
almak değil. 

Başarının  öğretmenlerinden  biri  de
başarısızlıktır.

Öğrencilerin  sınavdan  aldıkları  nota  göre
dizildikleri  bir  “değer  borsası”  yoktur.
Performansları vardır.

Sınava  bu  borsadaki  yerimi  ispat  etmek  için
değil,  çabalarımla kazandığım  bilgilerimin
değerini anlamak için giriyorum.


