
Covid-19 Online Eğitim Sürecinde Odaklanmak
ve Motive Olmak  İçin Öneriler

Her zaman olduğu gibi, online derslerde de başarılı olmak için disiplinli olmanız ve derslerinize zamanı
ayırmanız önemlidir. Derslerinize düzenli olarak katılın ve tıpkı normal zamanlarda yaptığınız gibi öğrenme
sürecinize bağlı kalın.

Kendinize Online Eğitim Rutini Geliştirin.

Etkin Bir Çalışma Sistemi Oluşturun ve Mutlaka Çalışma Araları Verin.

Ders çalışırken yorulduğunuz dönemlerde konsantrasyonunuz ve motivasyonunuz düşebilir. Bu sebeple çalışma rutininize aralar
dahil etmek çok önemlidir. Ara verdiğiniz süreçlerde size iyi gelen ve keyif aldığınız şeyler yapmayı deneyebilirsiniz. Böylece tekrar
çalışmaya döndüğünüzde daha etkin bir şekilde çalışırsınız..

Sınavlarınız ve ödev teslim tarihleriniz gibi tüm önemli tarihleri   hatırlamanıza yardımcı olacak bir çalışma takvimi oluşturun.
Hatta her çalıştığınızda işaretleyebileceğiniz ve üzerinden günleri takip edebileceğiniz bir duvar takvimi bile oluşturabilirsiniz.
Günlük (ya da haftalık) olarak tamamlamanız gereken sorumluluklarınızı yazabileceğiniz bir yapılacaklar listesi oluşturun. Bu
yöntem çalışma planınıza sadık kalmanın ve eğitiminizi takip etmenin mükemmel bir yoludur.

Kendiniz için Kişiselleştirilmiş Bir Çalışma Alanı Oluşturun.
Herkesin kendine özel bir çalışma sistemi vardır. Çalışmak için kendinize motive olmanıza
yardımcı olacak, size enerjik hissettiren ve odaklanmanızı kolaylaştıracak bir alan yaratın. Ders
çalışma alanınızı kendi odanız ya da oturma odası olarak seçebilirsiniz. Ancak seçtiğiniz bu
yerin odağınızı koruyabilmeniz için sessiz ve düzenli olduğundan emin olun.

Online Çalışma Grupları Oluşturun.
Derslerin uzaktan devam ediyor olması arkadaşlarınızdan uzak olmanız gerektiği anlamına
gelmez. Online eğitim sürecinde arkadaşlarınızla iletişim kurmak ve temasta kalmak öğrenme
sürecinizi destekler. Bu süreçte online olarak çalışma grupları oluşturabilir, derslerinizi beraber
çalışmaya devam edebilirsiniz.

Online öğrenme sürecinde birbirinizi desteklemek odaklanmanıza, motivasyonunuzu yüksek tutmanıza ve
derslerle ilgili güncel kalmanıza yardımcı olacaktır.

Online eğitim sürecinde (uyuma, uyanma ve yemek yeme saati gibi) temel rutinlerinize
bağlı kalmak önemlidir. Bunun yanında derse katılma ve ders çalışma zamanlarınızı
haftalık olarak planlayarak bir rutin oluşturabilirsiniz. Dersleriniz ve çalışmalarınız için
ihtiyacınız olacak malzemeleri önceden hazırlamak size yardımcı olacaktır. 

Çabalarınızı Hafife Almayın!
Online eğitim birçoğunuz için yeni bir sistem. Dolayısıyla bu sisteme alışmak ve adapte
olmak biraz zaman alabilir. Sonuç olarak her gününüzü en verimli halinizle geçirmiyor
olmanız olağandır, bunu kabullenmek size yardımcı olacaktır. Online eğitim, derslerinizi ve
çalışmalarınızı kendi hızınıza göre ayarlamanıza olanak tanır, bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Ancak, bütün çabalarınıza rağmen odaklanamadığınızı ve motivasyonunuzu
kaybettiğinizi fark ettiğinizde çalışmalarınıza bir saat hatta belki bir geceliğine ara
verebilirsiniz. Odaklanmaya çalışarak zamanınızı harcamak yerine bir süre ara
verdikten sonra yeni bir başlangıç yapmak size daha iyi gelecektir.


