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ΟΔΗΓΌΣ...ΕΠΙΒΊΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 

 

# 1: Ορίστε καθημερινούς στόχους  

Ρωτήστε τον εαυτό σας τι ελπίζετε να ολοκληρώσετε στην πορεία σας κάθε μέρα. Ο 
καθορισμός ενός σαφούς στόχου μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε 
κινητοποιημένοι/νες και να νικήστε την αναβλητικότητα. Ο στόχος πρέπει να είναι 
συγκεκριμένος και εύκολος στη μέτρηση, όπως "Θα παρακολουθώ όλα τα μαθήματα 
της ημέρας και θα αφιερώνω χ  ώρες διαβάσματος".  

 

# 2: Δημιουργήστε έναν ειδικό χώρο μελέτης  

Είναι πιο εύκολο να ανακαλέσετε πληροφορίες αν βρίσκεστε στον ίδιο χώρο όπου 
μάθατε κάτι για πρώτη φορά, οπότε έχοντας έναν ειδικό χώρο στο σπίτι για να 
παρακολουθήσετε μαθήματα στο διαδίκτυο μπορεί να καταστήσει την εκμάθησή σας 
πιο αποτελεσματική. Αφαιρέστε τυχόν περισπασμούς από το χώρο και, αν είναι 
δυνατόν, εργαστείτε σε ένα μέρος διαφορετικό από το κρεβάτι ή τον καναπέ σας. Μια 
σαφής διάκριση ανάμεσα στο σημείο όπου μελετάτε και εκεί που κάνετε 
διαλείμματα, μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε. 

 

# 3: Κρατήστε σημειώσεις!  

Η λήψη σημειώσεων μπορεί να προωθήσει την ενεργή σκέψη, να ενισχύσει την 
κατανόηση και να επεκτείνει την προσοχή σας. Είναι μια καλή στρατηγική για την 
εσωτερίκευση της γνώσης, είτε μαθαίνετε online, είτε στην τάξη.  

 

# 4: Συμμετοχή στη συζήτηση  

Τα open e-class του μαθήματος είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ενημερωθείτε  
σχετικά με το μάθημα, να συζητήσετε θέματα και να λύσετε απορίες με τους 
διδάσκοντες. 

 

# 5: Ένα πράγμα τη φορά! 

Το multitasking είναι λιγότερο παραγωγικό, από το να επικεντρώνεται κανείς σε ένα 
μόνο καθήκον κάθε φορά. Μείνετε συγκεντρωμένοι σε ένα πράγμα τη φορά. Θα 
απορροφήσετε περισσότερες πληροφορίες και θα έχετε μεγαλύτερη  ευκολία στο να 
το ολοκληρώσετε, από ό, τι αν προσπαθούσατε να κάνετε πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα. 

 

# 6: Κάντε διάλειμμα!  

Η ανάπαυση του εγκεφάλου σας μετά την εκμάθηση, είναι κρίσιμη για να πετύχετε 
την υψηλότερη δυνατή απόδοση. Αν βρεθείτε να εργάζεστε σε ένα δύσκολο 
πρόβλημα χωρίς μεγάλη πρόοδο για μια ώρα, κάντε ένα διάλειμμα. Το να περάσετε 
για λίγο σε μια άλλη, ευχάριστη και διασκεδαστική δραστηριότητα, μπορεί να σας 
ενεργοποιήσει, ή ακόμα και να σας δώσει νέες ιδέες για το πώς να αντιμετωπίσετε το 
πρόβλημα. 

 


