
Tee aikataulu, joka sisältääkoulutöitä, koulun jälkeisiä toimintoja(soittimen soittaminen,musiikkitunnit, vieraiden kielten
oppiminen), kotitöitä ja vapaa-aikaa.
Älä unohda lukutaitojasi! Lue joka

päivä! Säilytä hyvät nukkumistavat.

 Työskentele yksinäsi. Vaadi ja löydäratkaisu itse. Merkitse opiskellessasisinulle käsittämättömiä tehtäviä ja yritäratkaista ne uudelleen kyseisentyöpäivän lopussa. Jos et löydä oikeaavastausta, kysy opettajalta, joka onsaatavana etäopiskeluna. erheenjäsenetvoivat auttaa sinua, mutta he eivät voityöskennellä kanssasi.

Vinkkejä onnistuneeseen
työskentelyyn kotoa

Sammuta tai hiljennä matkapuhelimesi

ennen opiskelua; älä anna sen häiritä

sinua. Pysy asetetussa suunnitelmassa

joka päivä. Todista, että voit tehdä sen.

Älä siirrä työtä huomenna, ellei se ole

todella välttämätöntä. Ole keskittynyt

työhön, tällä tavalla aika arvostetaan.

Kerro vanhemmillesi joka

päivä, mitä olet tehnyt ja

mitä opit sinä päivänä.

Tämä kouluttaa muistiasi. 

Tuki

P I T Ä Ä  S I N U T  J A  V A N H E M P A S I  I L O I S E N A

pidä huoneesi ja työpöytäsi siistinäSiisteys

Suorituskyky on suurin palkinto; sen nimi on

VIRTUE. Hyve on ilo ja onnellinen paras ystävä.

Sinun avullasi muodostuu menestys.

Ainoa tapa menestyä on pysyvyys. Vaatia. Vaativat

oppimista, työskentelemistä. Ole motivoija ja

rohkaise muita.

Puhdista huoneesi joka aamu ja anna
raitista ilmaa useita kertoja päivässä.
Siivoa työpöytä, kun työ on valmis.
Järjestä muistikirjat, oppikirjat ja

työkirjat aiheittain. Käytä vain niitä,jotka ovat osa suunnitelmaasi joka päivä.

ajoita työpäiväsi

Suunnittele

kunnioita työsuunnitelmasi
Kurinalaisuus

vanhempasi ja sisaruksesi voivat auttaa sinua,

mutta he eivät voi eikä tule työskennellä kanssasi 

kerro vanhemmillesi joka ilta, mitkä

päivittäiset tehtävät olet saavuttanutHallitse

Suoritus:

Hallit
set tilaas

i pitämällä sen siist
inä.

Suoritus: 

Suunnittelu eteenpäin auttaa sinua hallitsemaan

vuorokaudenaikasi hyödyntämään sitä parhaalla

mahdollisella tavalla.

Suoritus:Se tekee sinut onnelliseksi, kun pystyt

tekemään opiskelu-aikaa kannattavaksi.

Suoritus: Olet ylpeä itsestäsi,

koska pystyit pitämään itsesi

kanssa tekemäsi sopimuksen.

Suoritus: 

Sinusta tulee itsenäinen.
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