
Bëni një orar që përfshin punënnë shkollë, aktivitetet passhkollës (luajtja në njëinstrument, mësimet e muzikës,
mësimi i gjuhëve të huaja), punët
e shtëpisë dhe kohën e lirë. Mosharroni për aftësitë tuaja për tëlexuar! Lexoni çdo ditë!Ruani zakone të mira të gjumit.

Punoni vetë. Këmbëngulni dhe gjeni

zgjidhjen vetë. Ndërsa studioni, shënoni

detyrat që janë të pakuptueshme për ju

dhe përpiquni t'i zgjidhni ato përsëri në

fund të asaj dite pune. Nëse nuk mund ta

kuptoni përgjigjen e duhur, pyesni një

mësues që është i disponueshëm përmes

mësimit në distancë. Anëtarët e

 familjes mund t'ju ndihmojnë, por 

ata nuk mund të punojnë me ju.

Këshilla për punë të
suksesshme nga shtëpia

Fikni ose heshtni celularin tuaj përpara

se të studioni; mos lejoni që t'ju

shqetësojë. Përmbajuni planit të

vendosur çdo ditë. Vërtetoni se mund

ta bëni. Mos e shtyni punën deri

nesër nëse nuk është vërtet e

nevojshme. Jini të përqendruar në

punë, kështu vlerësohet koha juaj.

Tregojuni

prindërve tuaj çdo ditë se

çfarë keni bërë dhe çfarë

keni mësuar atë ditë. Kjo

do të trajnojë kujtesën tuaj.

MBËSHTETJA

P Ë R  T Ë  J U  M B A J T U R  J U V E  D H E  P R I N D Ë R I T  T U A J  T Ë  L U M T U R

mbajeni dhomën dhe tavolinën tuaj

të punës të rregulluar
MIRËMBAJTJA

Arritja është çmimi më i madh; quhet VIRTYT. 

Virtyti është shoku më i mirë i GËZIMIT dhe LUMTURISË. 

Me ndihmën tuaj, ajo do të formojë SUKSES.

Mënyra e vetme për sukses është

këmbëngulja. Insistoni. Këmbëngulni

për të mësuar, për të punuar. Jini

motivues dhe inkurajoni të tjerët.

Pastroni dhomën tuaj çdo mëngjes dheajroseni ate disa herë në ditë. Pastroni
tavolinën e punës pasi puna të ketë

mbaruar. Organizoni fletoret, tekstet
shkollore dhe fletoret e punës sipas
temës. Përdorni vetëm ato që janë

pjesë e planit tuaj ditor.

caktoni orarin tuaj 
ditor të punës

PLANI

respektoni planin tuaj të punës
DISCIPLINA

prindërit dhe motrat/vëllezërit tuaj mund 

t'ju ndihmojnë, por ata nuk mund 

dhe nuk duhet të punojnë me ju

tregoni prindërve tuaj çdo 

natë se cilat detyra ditore 

i keni realizuar

KONTROLLI

Arritja: 

Ju do të zotëroni hapësirën tuaj

duke e mbajtur ate të rregullt.

Arritja:

Planifikimi përpara do t'ju

ndihmojë të menaxhoni kohën

tuaj të ditës për ta

shfrytëzuar sa më shumë.

Arritja: Do t'ju bëjë të lumtur që

jeni në gjendje ta bëni
kohën tuaj të studimit të

vlefshme.

Arritja: 

Do të jeni krenar për veten tuaj, sepse

keni qenë në gjendje t'i përmbaheni

marrëveshjes që keni bërë me veten tuaj.

Arritja: 

Do të bëheni të pavarur.
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