
Derslerinizi, dersdışı aktivitelerinizi (enstrüman çalmak,
müzik dersleri, yabancı dil öğrenmek),
ev işlerinizi ve kendinize ayıracağınız

boş zamanı kapsayacak güzel bir plan
yapın. Bu arada kitap okumayı

unutmayın ve her gün okumaya özengösterin! Uyku düzeninizibozmayın.

Kendi başınıza çalışın. Kararlı olun ve
problemin çözümünü kendi başınıza bulmaya
gayret edin. Çalışırken anlayamadığınız veya
sizi zorlayan soruları atlayın ve gün sonunda

tekrar o soruya dönüp çözmeye çalışın. Eğercevabı bulamıyorsanız uzaktaneğitim veren öğretmenlerden birine sorun.Aileniz size yardımcı olabilir amakesinlikle sizinle çalışmamalıdır.

Evde başarılı 
çalışabilmek için ipuçları

Çalışmaya başlamadan önce telefonunuzu

sessize alın veya kapatın. Telefonunuzun

sizin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.

O gün için belirlediğiniz plana uyun.

Bunu başarabileceğinizi kendinize

kanıtlayın. Gerçekten gerek olmadıkça

işinizi bir sonraki güne bırakmayın.

Zamanınızı en değerli şekilde kullanmak için

o an sadece çalışmaya odaklanın.

O gün yeni neler

öğrendiğinizi anne babanıza

anlatmaktan çekinmeyin. Bu

sizin hafızanızı da

güçlendirmenize yardımcı

olacaktır.

DESTEK

K E N D İ N İ Z İ N  V E  A İ L E N İ Z İ N  M U T L U L U Ğ U  İ Ç İ N

odanızı ve çalışma masanızı temiz

ve düzenli tutun

TEMİZLİK 
VE DÜZEN

Başarıya ulaşmak en büyük ödüldür; 

sizin erdemli bir birey olduğunuzu gösterir. 

Erdem sevinç ve mutluluğun en iyi arkadaşıdır. 

Sizin de katkınızla bunlar başarıyı oluşturur.

Başarıya ulaşmanın tek yolu kararlılıktır. 

Öğrenmede ve çalışmada kararlı olun. 

Motive eden bir insan olun ve başkalarını da 

cesaretlendirin.

Odanızı her sabah
temizleyin ve gün içinde sık sık

havalandırın. O günkü işiniz
bittikten sonra masanızı toplayın.
Defter ve kitaplarınızı konularına
göre düzenleyin. O gün size lazım

olanları çıkarın ve kulanın.

çalışma gününüzü planlayin

PLAN

çalışma planınıza sadık kalın
DİSİPLİN

anne babanız veya kardeşiniz size 

yardım edebilir, ama sizin işlerinizi 

yapmalarına müsaade etmeyin

anne babanıza her akşam o 

gün neler yaptığınızı ve

başardığınızı anlatın

KONTROL

Başarı- 

Odanızı d
üzenli ve temiz tutarak

çalışm
anız için en uygun ortamı

yaratmış oldunuz.

Başarı- 

Plan yapmak zamanınızı ve gününüzü

daha dolu geçirmenizde size

yardımcı olacaktır.

Başarı- Çalışma zamanınızı en etkin

şekilde değerlendirmek sizi 

daha mutlu yapacaktır.

Başarı-

Kendinizle yaptığınız anlaşmaya 

sadık kaldığınız için gün sonunda 

kendinizle gurur duyacaksınız.

Başarı- 

Bağımsız bir şekilde

çalışmayı öğreneceksiniz.
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