
Opriți sau diminuațizgomotul telefonului mobil înainte de a
începe să studiați; nu îl lăsa să te

deranjeze. Respectați planul stabilit
pentru fiecare zi. Dovediți că puteți face
asta. Nu amânați sarcini de munca pe
mâine decât dacă este cu adevărat

necesar. Fiți concentrat pe realizarea
sarcinii de muncă, astfel vă esteapreciat timpul.

Lucrați pe contpropriu. Insistați și găsiți soluția
singuri. În timp ce studiați, marcați

sarcinile care vă sunt de neînțeles și

încercați să le rezolvați din nou, la
sfârșitul acelei zile de lucru. Dacă nu
vă dați seama asupra răspunsului

corect, întrebați un profesor care este

disponibil prin învățământ la distanță.

Membrii familiei Dvs. vă pot ajuta, dar
nu pot lucra cu Dvs.

Sfaturi pentru 
succesul muncii acasă

Opriți sau diminuați

zgomotul telefonului mobil înainte de a

începe să studiați; nu îl lăsa să te

deranjeze. Respectați planul stabilit

pentru fiecare zi. Dovediți că puteți

face asta. Nu amânați sarcini de munca

pe mâine decât dacă este cu adevărat

necesar. Fiți concentrat pe realizarea

sarcinii de muncă, astfel vă este

apreciat timpul.

Povestiți în

fiecare zi părinților ce ați

făcut și ce ați învățat în

acea zi. Acest lucru vă

va antrena memoria.

ASISTENȚĂ

P E N T R U  M E N Ț I N E R E A  S A T I S F A C Ț I E I  V O A S T R E  Ș I  

A  P Ă R I N Ț I L O R  V O Ș T R I

păstrează-ți camera și biroul de 

lucru curate și ordonate
CURĂȚENIA

REALIZAREA este cel mai mare premiu; se numește VIRTUE. 

Virtutea este cel mai bun prieten al BUCURIEI și FERICIRII. 

Cu ajutorul tău, acestea vor contribui la realizarea SUCCESULUI.

Singura cale spresucces este strădania. 

Străduiți-vă. Insistați să învățați, să lucrați. 

Fiți un motivator și încurajații și pe alți.

Curățați-vă camera în fiecare dimineațăși aerisiți de mai multe ori pe zi. Curățați-
vă biroul după terminarea lucrului.
Aranjați-vă caietele, manualele și

materiale de lucru pe categorii. Utilizațipe masa de lucru numai acele obiecte
necesare îndeplinirii planului Dvs. zilnic
(sarcinilor Dvs. alocate fiecărei zile).

respectă-ți planul de lucru

PLANIFICAȚI

respectă-ți planul de lucru
DISCIPLINA

părinții și frații tăi te pot ajuta, 

dar ei nu pot și nu trebuie 
să lucreze cu tine

spuneți-le părinților dvs. în

fiecare seară, ce sarcini 

zilnice ați îndeplinit

CONTROL

Realizar
e: 

Veți fii ”st
ăpânul” unui spațiul de

lucru ordonat și curat.

Realizare:

Planificarea în avans vă va ajuta

să vă gestionați timpul zilnic

pentru a profita la maxim.

Realizare: Vei fi fericit să poți da valoare

timpului tău de studiu.

Realizare: 

Vei fi mândru de tine, pentru că 

ai putut să te conformezi acordului 

pe care l-ai făcut cu tine.

Realizare: 

Veți deveni independent.
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