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PİKARE 
Fen ve Anadolu Lisesi Bülteni 

Sevgili Pikare Ailesi, 

Umarım siz ve sevdikleriniz iyisinizdir. Bu zorlu geçen süreçte sağlımız her şeyden 

önemlidir. Biliyorsunuz ki, lise öğrencilerimiz artık hayatlarının en önemli kararlarını 

verme aşamasındalar. Hayata bir adım daha attıkları bu dönemde, sınav için çok 

çabalıyorlar. Bu süreçte hepimizin onlara destek olması gerekiyor. Önce inanmalıyız, 

dönüp arkalarına baktıklarında “keşkeler” biriktirmek yerine “iyi ki’ler” biriktirecekleri 

bir yaşamları olmalı. Bu sınav stresiyle birlikte, zaman zaman motivasyonlarını 

kaybedebiliyorlar. Rehberlik birimimizin hazırlamış olduğu öğrencilerimizi ve bizleri 

ilgilendiren “Motivasyon”  yazımızı paylaşıyor olacağız.
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İçsel Motivasyon nasıl oluşur? 
Çocuklar bir görevi, bir işi tamamladıklarını, başardıklarını fark ettiklerinde 
hissettikleri  yeterlilik duygusu onları daha zor şeyleri denemeleri için bir yol 
haritası oluşturur. Başardıklarını hissettikleri bir işte ya da görevde “yetkin 
hissetme” hali çok kuvvetlidir. Bu onların içsel motivasyonlarını arttırmaya yarar. 
Yetkin hissetme hali, içsel motivasyonu destekleyen anlamlı bir ödül gibidir. 
Kendilerini geliştirdiklerinde yetkinlik hislerinde de artış oluşmaktadır. Bu 
nedenle gelişmeye yönelik adımlarda cesaretlendirilmelilerdir. 

Sonuç yerine sürece odaklanmak, öğrenmenin ve gelişmenin en önemli 
etkenlerindendir. Küçük bir kıvılcımı görmek ve onu beslemek ateşi daha da 
güçlendirir. İçsel motivasyonu sürdürmek için gerekli olan; çocukları bir sonraki 
basamağa geçmelerine yardımcı  olacak şekilde desteklemektir. 
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Motivasyon
Motivasyon bizi harekete geçiren bir güçtür. Hayatımız boyunca yaptığımız işlerle 

birlikte motive olmaya ihtiyaç duyarız. Motivasyon, belirli şeylere duyulan ihtiyaç 

ile başlar. Motive edici bir güç ile başlangıcı oluştururuz, daha sonralarda çeşitli 

biçimlerde ve yönlerde davranışlara aktarılır. Dışsal motivasyon ve içsel motivasyon 

olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

Dışsal Motivasyon: Bir görevin ya da etkinliğin tamamlanması için sağlanan ödüllerle 

oluşturulur. 

İçsel Motivasyon: Bireyin kendi isteği ile hareket edip çaışmasıdır. Kendi isteğimiz 

ile öğrendiğimiz bir şeyde daha etkili çalışırız, daha net ve kararlı oluruz, öğreniriz ve 

başarmanın farklı yollarını deneriz. 
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Motivasyon konusunda zorluk yaşayan çocuklarda en sık görülen inançlar; 

Karşılaştığı sonuçların kendi elinde ve kontrolünde olmadığına inanırlar. Ya 
şanssız ya da yetersiz olduklarını düşünürler. 

“Çok şanssızım hep bilmediğim yerden geliyor.” 
Uzun ve zor görünen görevlerden kaçınırlar ve başarısız olduklarında çabuk 
vazgeçerler. 

Çalışmayı ve ödev yapmayı sürekli ihmal eder ya da ertelerler. Bir sorun 
olduğunda redderler. Okul ve derslerin gereksiz olduğunu savunmaya başlarlar. 

Çoğunlukla başarısızlığa aldırmıyor gibi görünseler de kendilerini yetersiz 
görürler ve üzülürler. 
“İstesem de başarılı olamam.”
“Matematiği istesem de yapamam, çalışsam da olmaz.”
“Ben yeterince zeki değilim.”

MOTİVASYON VE AİLELERE ÖNERİLER:
Öncelikle böyle bir sorunun oluşmaması için çocuk ailesinin kendisine değer 
verdiğini ve tek önemli şeyin okul başarısı olmadığını, becerili olduğu alanların 
olduğunu bilmelidir. 

Övgü ve eleştiri dengesi iyi kurulmalıdır. Anne babasını memnun etmenin 
imkansız olduğuna inanan çocuk motivasyonunu kaybeder. 
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Çocuğun başarılı olabileceği, kendini iyi hissedebileceği alanlar keşfedilmeli ve 
desteklenmelidir. Bu alan sanat, spor, müzik gibi bir hobi olabileceği gibi sosyal 
ilişkilerde iyi olma, yardımsever olma, düşünceli olma gibi beceriler de olabilir.

Ailede diğer üyelerin çok başarılı olması, örneğin çok başarılı kardeşlerin olması 
«hiçbir zaman onlara yetişemeyeceğim» duygusu yaratabilir. Sporda çok 
başarılı bir abi varsa çocuk istediği başka bir alana da yönlendirilebilir.

Motivasyon zorluğu, çocuğu suçlamadan konuşulmalıdır. “Hiç çaba 
göstermiyorsun, istesen başarılı olabilirsin, hiçbir şeyi beceremiyorsun”  
gibi bir yaklaşımda çocuk konuşmayı reddeder ya da savunmaya geçer. 
Başarısızlıklarına vurgu yapmak yerine başarabilecekleri konusunda 
cesaretlendirmek gerekir.
Aile çocuğa öğrenmeye istekli ve açık olmak konusunda örnek olmalıdır. Kitap 
okumayan, sürekli televizyon izleyen ya da belirli konularda tartışılmayan evlerde 
çocuk yeni bir şey öğrenmenin gereksiz olduğunu düşünebilir. Başarı ya da 
başarısızlık beceriye değil çabaya bağlanmalıdır. “Aferin benim akıllı kızıma 
seksen almış” diyerek başarı ile aklı eşleştirmek yerine “göstermiş olduğun 
çaba ve başarı için kutlarım” demek daha doğru olur.

Gelişmeleri fark etmek  ve gerçekçi beklentiler oluşturmak gerekir. 

Yaşamda çeşitli alanlarda başarılı olmuş farklı rol modellerle bir araya gelmesini 
sağlamak motive edici olabilir.

Psk. Merve Doğru
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Değerli velilerimiz, 
Pikare Eğitim Kurumları Lise bölümümüzde bu haftaki derslerimizde yaptığımız 
etkinlikleri sizlere sunmaktayız. 
Çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz, 

”Pikare Okuyor!” her hafta bütün okulumuz okuma etkinliği yapıyor.  
Sizler de aynı gün ve saatte bize katılmak ister misiniz?
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Biyoloji dersimizde, Soğan kök 
ucu kesitinden mitoz bölünme 
aşamalarını inceledik.

Bitkilerin hücre duvar yapısını soğan 
zarını inceleyerek gördük. Bitkilerde 
kökten yaprağa madde ve su iletimi yapan 
ksilem ve floem tünellerini inceledik

Patatesi (karbonhidratlardan nişastanın 
depo edildiği hücrelerin yapısını) 
inceledik. 
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Görsel Sanatlar dersimizde leke ve 
çizgi çalışmaları yaptık. 

Öğrencilerimizin edebiyat bilincini 
arttırmak adına okul dergimizin ilk 
sayısını çıkardık.
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