Βοηθητικό
Β
ός Οδηγόςς: «Χρήσιμ
μες Συμβοουλές για
α τις εξ
αποστάσε
α
εως σπουδ
δές»

Εισαγωγή
ή
Βασικό
ό χαρακτηρ
ριστικό της εξ αποστά
άσεως εκπα
αίδευσης είίναι η δυνα
ατότητα πο
ου παρέχειι
στους φοιιτητές να ξεεκινήσουν ή να συνεχχίσουν την εκπαίδευσ
σή τους έχοοντας παρά
άλληλα τηνν
ευκαιρία ννα εργάζοννται, να δια
ατηρήσουν τις ασχολίες, να αφιεερώνουν χρρόνο στην οικογένειά
ά
τους.
ο, αυτό το πλεονέκτημ
π
μα της εξ απ
ποστάσεωςς εκπαίδευσ
σης υποχρεώ
ώνει τους φοιτητές
φ
να
α
Ωστόσο
μοιράσουνν τον χρόνο
ο τους μέσα
α στην ημέέρα στις διά
άφορες καθ
θημερινές ττους υποχρ
ρεώσεις καιι
παράλληλα
α να αφιερ
ρώσουν τον απαιτούμεενο χρόνο για
γ τη μελέέτη τους. Σεε αυτή την κατάσταση
η
έρχεται να
α προστεθείί η έλλειψη φυσικής π
παρουσίας στο
σ Πανεπισ
στήμιο και η απόσταση από τουςς
καθηγητέςς και συμφο
οιτητές.
Όλα αυ
υτά τα παρ
ραπάνω στο
οιχεία απαιτ
ιτούν από τον
τ εξ αποσ
στάσεως φοοιτητή να διαχειριστεί
δ
ί
σωστά το χρόνο του
υ και να στηριχθεί
σ
σσε ένα εξατομικευμέννο πρόγραμμμα, προσα
αρμοσμένο
ο
ώτερο πάνττα σκοπό τη
ην επιτυχή ολοκλήρωσση των εξ απ
ποστάσεωςς
δηλαδή σττις ανάγκες του, με απώ
σπουδών ττου. Η διαχχείριση του
υ χρόνου κκαι ο προγρ
ραμματισμό
ός σημαίνο υν ότι ο φοιτητής θα
α
πρέπει να αναπτύξει και να εφα
αρμόσει κα
αλές συνήθεειες μελέτης οι οποίεςς με τη σειρ
ρά τους θα
α
τον βοηθήσουν να εφ
φαρμόζει κα
αλύτερες σττρατηγικές μάθησης.
μ

Μαθησια
ακό Στυλ
Ο όροςς μαθησιακκό στυλ ανναφέρεται στον τρόπ
πο με τον οποίο
ο
έναςς άνθρωπος μαθαίνειι
αποτελεσμ
ματικά νέεες πληροφ
φορίες. Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει το στυλ μάθ
θησης που
υ
ανταποκρίίνεται καλύτερα στις δεξιότητες
δ
ήσεις του και
κ το χρησσιμοποιεί ως
ω εργαλείο
ο
και προτιμή
για να επιττύχει τους εκπαιδευτικ
ε
κούς του σττόχους.
Για παρράδειγμα, κάποιος
κ
μπ
πορεί να είνναι ακουστιικός τύπος και να τον βοηθάει το
ο υλικό που
υ
θα μελετή
ήσει να το
ο ακούσει και όχι να
α το διαβά
άσει. Σε αυτή την ππερίπτωση μπορεί να
α
δημιουργή
ήσει το δικό
ό του ακουσ
στικό υλικόό βασισμένο
ο στο αρχικκό γραπτό υυλικό που του
τ δόθηκεε
για μελέτη
η. Έτσι, σε κάθε ευκαιρ
ρία θα μπορρεί να μελεττήσει το υλιικό του ακοούγοντάς το
ο ακόμα καιι
μέσα στο α
αυτοκίνητό
ό του. Άλλοιι πάλι μπορρεί να προττιμούν τις δικές τους σσημειώσεις,, ενώ άλλοιι
να ανταπο
οκρίνονται καλύτερα
κ
διιαβάζονταςς πίνακες κα
αι σχεδιαγράμματα, κλλπ.
Αν κάπ
ποιος δεν έχει ακόμα
α ανακαλύ ψει το στυ
υλ μάθησης που του ταιριάζει μπορεί να
α
πειραματισ
στεί στην αρχή των σπουδών του, εφαρ
ρμόζοντας διάφορα
δ
εεναλλακτικά
ά στυλ καιι
επιλέγοντα
ας τελικά αυτό
α
που τον
τ βοηθά περισσότεερο στη μεελέτη του. Παρόλο που αυτή η
διαδικασία
α θα πάρει λίγο χρόνο
ο στη συνέχχεια θα σαςς βοηθήσει να αντεπεξξέλθετε γρη
ηγορότερα,,
ευκολότερρα και απ
ποτελεσματτικότερα σστις εκπαιιδευτικές σας υποχρ
χρεώσεις. Μια άλλη
η
εναλλακτικκή θα ήτανν να αναζηττήσετε και ννα συμπληρώσετε ένα
α σχετικό ε ρωτηματολλόγιο αυτο‐‐
αξιολόγησης.
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Αυτοπειθ
θαρχία – Πρ
ρογραμμα
ατισμός – Κ
Κινητοποίη
ηση
Μια ακκόμα σημαντική παρά
άμετρος για
α την αφοσίίωση και τη
ην αφιέρωσση του απα
αιτούμενου
υ
χρόνου σττις σπουδέές είναι η αυτοπειθθαρχία. Η αυτοπειθα
αρχία είνα
αι και αυτή που θα
α
κινητοποιή
ήσει τον φοιτητή.
φ
Με
Μ την α υτοπειθαρχχία ο φοιιτητής ακοολουθεί τη
η ροή τηςς
διδασκόμεενης θεματικής ενότηττας εβδομά
άδα με εβδ
δομάδα, δεε μένει πίσω
ω στις ανα
ατεθειμένεςς
εργασίες κκαι προθεσ
σμίες, συμμετέχει ενερργά στις δια
αδικτυακές συζητήσειςς και επισκκέπτεται σεε
τακτική βά
άση το ηλεκτρονικό του
υ ταχυδρομ
μείο.
Ό,τι αφ
φήνεις, σε αφήνει κα
αι η μειωμ
μένη εμπλο
οκή στα πα
αραπάνω α
αυξάνει στα
αδιακά τηνν
απόσταση από το ανττικείμενο σπ
πουδών κα
αι παρασυρό
όμενος από
ό την καθημμερινότητα ο φοιτητήςς
πό τον εκπα
αιδευτικό το
ου στόχο.
χάνει τα κίίνητρά του και απομακκρύνεται απ
Σχεδιασμό
ός και προτεεραιότητεςς
Πως όμ
μως στην πρ
ράξη μπορεεί κάποιος ννα αναπτύξει την αυτοκυριαρχία ττου; Το κλειδί σε αυτή
ή
την περίπττωση είναι ο προγραμμ
ματισμός. ΤΤο πρώτο βήμα είναι να
ν μελετήσεετε την περιγραφή τηςς
θεματικής ενότητας που επιλέέξατε. Από την περιγγραφή της κάθε θεμματικής ενό
ότητας σαςς
ενδιαφέρο
ουν 3 σημεία: α) τι χρειάζεταιι για να περάσετε
π
την
τ
ενότηττα, β) ποιεες είναι οιι
ημερομηνίίες‐προθεσμίες για την
τ
υποβολλή των ερ
ργασιών σα
ας, γ) πόσσο χρόνο πρέπει να
α
διαθέσετε. Τα τρία αυ
υτά σημεία σας βοηθοούν να ταξιννομήστε τις εργασίες ππου έχετε να
α κάνετε σεε
σημαντικές και λιγότεερο σημαντικές, σε επεείγουσες κα
αι λιγότερο επείγουσεςς.
υργήστε ένα
α πρόγραμμ
μα‐ημερολόόγιο για του
υς επόμενους μήνες μεε τις υποχρεώσεις σαςς
Δημιου
στη δουλεειά σας και τις υπόλοιιπες δραστη
ηριότητές της
τ οικογεννειακής καιι κοινωνικής σας ζωήςς
και συμπεριλάβετε μέσα
μ
στο πρ
ρόγραμμά σσας τις ώρεες που θα αφιερώσεττε μέσα στο
ο διάστημα
α
αυτό για το
ο διάβασμά
ά σας. Για την
τ καλύτερρη δυνατή κατανομή
κ
τω
ων ωρών μεελέτης θα στηριχθείτε
σ
ε
στα προανναφερθέντα
α 3 σημεία (ώρες
(
μελέττης, προθεσ
σμίες, εργασ
σίες).
Στόχοι μελλέτης
Έχοντα
ας πλέον δη
ημιουργήσεει ένα μακρροπρόθεσμ
μο πρόγραμ
μμα μηνώνν, θα πρέπεει τώρα να
α
εστιάσετε στη μελέτη
η που θα πρέπει
π
να π
πραγματοποιήσετε σε μικρότερα
α και βραχυ
υπρόθεσμα
α
διαστήματτα, όπως η μελέτη της εβδομάδ ας ή της μέρας.
μ
Το εβδομαδιαίο
ε
ο πρόγραμ
μμα θα σαςς
βοηθήσει να καθορ
ρίσετε με ακρίβεια ττο χρόνο που
π
έχετε στη διάθεεσή σας για
γ μελέτη
η
οντας και τιςς υπόλοιπεςς υποχρεώσσεις σας καιι κατανέμονντας αναλόγγως τον χρό
όνο σας.
αναγράφο
Θα πρέέπει να προ
οσπαθήσετεε ώστε ο χρρόνος μελέττης να είνα
αι ρεαλιστικκός αλλά κα
αι επαρκής..
Για το σκο
οπό αυτό θα
θ στηριχθείτε και πά
άλι στο χρο
ονοδιάγραμ
μμα μελέτηης της θεματικής σαςς
ενότητας η οποία ανναφέρει αναλυτικά τοον εβδομαδ
διαίο φόρτο
ο εργασίαςς. Με τον τρόπο
τ
αυτό
ό
αυξάνετε ττις πιθανόττητες να μεείνετε πιστοοί στο πρόγγραμμα καιι να μη μείννετε πίσω στη
σ μελέτη
η
σας. Αν θ
θέλετε να αυξήσετε τη
τ δέσμευσσή σας απ
πέναντι στο
ο εβδομαδδιαίο πρόγρ
ραμμά σαςς
μπορείτε να δημιου
υργείτε καθ
θημερινά ή εβδομαδ
διαία έναν κατάλογοο προτεραιοτήτων μεε
πράγματα που πρέπεει να κάνετε πριν τελεειώσει η μέέρα σας σε σχέση με ττις σπουδέςς σας. Έναςς
τέτοιος καττάλογος μπ
πορεί να σα
ας βοηθήσειι να αποσαφ
φηνίσετε τιι είναι πραγγματικά σημ
μαντικό για
α
τις σπουδέές σας και κυρίως για
α την περίοοδο της μελλέτης σας. Η ικανοποίίηση θα είνναι μεγάλη
η
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όταν θα έχχετε ολοκλη
ηρώσει όλα
α όσα αναγρράφονται στη λίστα σα
ας και θα απποτελέσει κίνητρο
κ
για
α
να συνεχίσ
σετε την επό
όμενη μέρα
α με το νέο π
πρόγραμμα
α.
Το γεγγονός βέβα
αια ότι δημ
μιουργήσαττε ένα πρόγραμμα δεε σας εγγυ άται και την επιτυχή
ή
εφαρμογή του. Να θυ
υμάστε πάντα ότι είναιι δική σας ευθύνη
ε
να παραμείνετ
π
τε κινητοποιημένοι καιι
δεσμευμέννοι στην ολλοκλήρωση των υποχρ εώσεών σα
ας. Πιθανόν να υπάρξοουν στιγμέςς που δε θα
α
πραγματοπ
ποιήσετε το
ο πρόγραμμα κατά γρράμμα ή κά
άτι θα μείννει ανολοκλλήρωτο. Ωσ
στόσο, μηνν
αποθαρρύνεστε. Η ίδια η διαδικασία του πρρογραμματτισμού σας βοηθάει να
α εστιάσετε σε κάτι καιι
κατευθύνεει τη μελέτη
η σας.
Ένα σχχέδιο δράσης μπορεί να σας βο ηθήσει στη
ην προσπάθ
θειά σας να
α δημιουργγήσετε ένα
α
πρόγραμμα. Ένα σχέδιο δράσης περιλαμββάνει τον στόχο,
σ
τις ενέργειες
ε
κ αι τον τρόπ
πο που θα
α
πραγματοπ
ποιηθούν, τα μέσα που
π
θα χρη
ησιμοποιηθ
θούν και τον χρόνο μέσα στονν οποίο θα
α
υλοποιηθο
ούν.
Παράδειγμ
μα ενός Σχεδ
δίου Δράση
ης – Action PPlan

Σχέέδιο Δρά
άσης
Στόχος
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Ποια μέσα θα
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χρησιμοποιήσω
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Τι πρέπει να
ν κάνω

Πως θα το κάνω

Πότε θα το
ο υλοποιήσω
ω

3

Διαχείρισ
ση Χρόνου
Η εξ απ
ποστάσεωςς εκπαίδευσ
ση διευκολύ
ύνει μεν το
ους ανθρώπ
πους που ερργάζονται ή έχουν καιι
άλλες ασχο
ολίες, ωστό
όσο απαιτείί να αφιερώ
ώσετε τον ίδ
διο ή και πεερισσότερο χρόνο στο σπίτι όπωςς
και στις συ
υμβατικές σπουδές.
σ
Οι περισσότεεροι όμως εξ
ε αποστάσ
σεως φοιτηττές δυσκολλεύονται να
α
βρουν τον απαιτούμεενο χρόνο μέσα
μ
στη μ
μέρα ή την εβδομάδα
ε
για
γ τη μελέέτη τους. Αυτό μπορείί
να οφείλετται σε πολλλούς και δια
αφορετικού
ύς λόγους. Για παράδεειγμα κάποοιοι από αυτούς έχουνν
μία γεμάτη
η και πολυά
άσχολη καθ
θημερινότη τα, ενώ άλλλοι στερούνται κινήτρρων για να μπορέσουνν
να συγκενττρωθούν κα
αι να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο γιια να μελεττήσουν.
Όποιοςς και αν είναι ο λόγος για
γ τη δυσκκολία εύρεσ
σης χρόνου για μελέτηη θα πρέπειι ο καθέναςς
να εφαρμό
όσει διάφορ
ρες προσεγγγίσεις διαχχείρισης του
υ χρόνου το
ου για να κα
αταλήξει σεε αυτή που
υ
του ταιριά
άζει καλύτερ
ρα στην προ
οσωπικότηττά του και στην
σ
καθημεερινότητά ττου.
Προτού
ύ ακόμα επιλέξετε θεματικές ενότητες για το νέο εξάμηηνο ή το νέο έτοςς
συμβουλευ
υτείτε τον πίνακα υπ
πολογισμού
ύ των πιστωτικών μονάδων ECTTS και τις πιστωτικέςς
μονάδες κκαι φόρτο εργασίας
ε
τη
ης κάθε θε ματικής ενότητας που
υ σας ενδια
αφέρει. Οι πιστωτικέςς
μονάδες ττης κάθε θεματικής
θ
ενότητας
ε
σσας επιτρέπ
πουν να υπολογίσετεε τις συνολλικές ώρεςς
εργασίας π
που πρέπειι να αφιερώ
ώστε για τη
η θεματική ενότητα. Στηριζόμενο
Σ
οι στις ώρες εργασίαςς
που απαιττούνται για
α κάθε θεματική ενότη
ητα που σα
ας ενδιαφέέρει υπολογγίστε τον πραγματικό
π
ό
χρόνο που
υ θα μπορέσ
σετε να διαθέσετε στιςς σπουδές σας
σ για το συγκεκριμέν
σ
νο εξάμηνο
ο ή έτος καιι
με βάση αυττό τον τρόπ
πο τον αντίσστοιχο αριθ
θμό θεματικκών ενοτήτω
ων. Έτσι, θα
α μειώσετεε
επιλέξτε μ
την πιθαννότητα να επιλέξετε περισσότεερες θεματτικές ενότη
ητες απ’ όόσες θα μπορούσατεε
πραγματικκά να διαχειιριστείτε μέέσα στο εξά
άμηνο ή το έτος.
έ
Υπο
ολογισμός ECTS
E
Ανττιστοιχία
Ένα
α εξάμηνο πλήρους
π
φο
οίτησης
Ένα
α ακαδημαϊϊκό έτος πλή
ήρους
φοίίτησης
Προ
οπτυχιακό Πρόγραμμα
Π
α Σπουδών
Μετταπτυχιακό
ό Πρόγραμμ
μα Σπουδώ
ών

ECTS
E
1
30
60

Φόρτος ερργασίας (ώρ
ρες)
255 – 30
7500 – 900
15000 – 1800

180
0‐ ‐240
90
0 ‐ 120

60000 – 7200
30000 ‐ 3600

Έχοντα
ας πλέον επ
πιλέξει θεματική ενότη
ητα θα πρέέπει να οργγανωθείτε ώστε να κά
άνετε καλή
ή
διαχείριση
η του χρόνο
ου σας και να μπορέσσετε να ανττεπεξέλθετεε στις προθθεσμίες καιι τη μελέτη
η
που πρέπεει να κάνετε για την επιτυχή ολοοκλήρωση της
τ θεματικκής ενότητα
ας. Στη διαχχείριση του
υ
χρόνου σα
ας θα σας βο
οηθήσει το ημερολογι ακό πρόγρα
αμμα που θα
θ δημιουργγήσετε σε συνδυασμό
σ
ό
με το χροννοδιάγραμμ
μα μελέτης της θεματ ικής ενότηττας όπου πλέον
π
παρο υσιάζονται αναλυτικά
ά
οι πιστωτικκές της μοννάδες (ECTS) και ο προββλεπόμενος φόρτος ερ
ργασίας ανά
ά εβδομάδα
α.
Κατανεείμετε αυτέές τις εβδο
ομαδιαίες ώ
ώρες εργασ
σίας μέσα στο ημεροολογιακό πρόγραμμα,
π
,
καταχωρήσ
στε τις προθεσμίες
π
των εργγασιών σα
ας και τις ημερομη νίες των Ομαδικώνν
Συμβουλευ
υτικών Συνναντήσεών σας λαμβά
άνοντας πά
άντα υπόψ
ψη σας τις άλλες εβδ
δομαδιαίεςς
υποχρεώσεις σας. Θυ
υμηθείτε το πρόγραμμ
μα που θα φτιάξετε
φ
να είναι ρεαλλιστικό και αφήσετε
α
το
ο
περιθώριο
ο για τυχόνν αλλαγές αν χρειασττούν. Για παράδειγμα
π
α αλλάξτε τις ώρες μελέτης
μ
ανν
4

διαπιστώσ
σετε ότι δεεν είστε πα
αραγωγικόςς τις συγκεεκριμένες ώρες
ώ
ή αυξξήστε τα διαστήματα
δ
α
διαλείμματτος. Τέλος,, συνυπολο
ογίστε μέσα
α στο χρόνο σας τυχό
όν τεχνικές δυσκολίες (δυσκολία
α
σύνδεσης στην πλατφ
φόρμα, πρόβλημα με ττη σύνδεση του διαδικττύου, κλπ.)
Και τώρρα είστε έτο
οιμοι να ξεκκινήσετε τη
η μελέτη σα
ας σύμφωνα
α με το πρόγγραμμά σαςς.









Ξεκκινήστε τη μελέτη καιι την ενασχχόληση με τις πιο δύσκολες εργγασίες που πρέπει να
α
υλο
οποιήσετε και
κ συνεχίστε με τις πιοο εύκολες.
Κάνντε συχνά 10λεπτα
1
δια
αλλείματα κατά τη διά
άρκεια της μελέτης σα
ας ακόμα και
κ κάθε 45
5
λεπ
πτά ή μία ώρα.
ώ
Στην ουσία το δδιάλειμμα των
τ
10 λεπ
πτών θα σα
ας ξεκουρά
άσει και θα
α
γεμ
μίσει το μυα
αλό σας μεε νέες ιδέεςς. Επίσης τα
α διαλλείμα
ατα αυτά αννταμείβουνν τον εαυτό
ό
σαςς μετά από ένα αφοσιω
ωμένο 45λεεπτο διάβασ
σμα.
Επιισημάνετε σημεία
σ
στην ανάγνωσση σας τα οποία
ο
θεωρείτε σημανντικά, προχω
ωρήστε καιι
επιιστρέψετε πίσω
π
σ’ αυττά αφού ολοοκληρώσετε την ανάγννωση σας. Μ
Με αυτό τον τρόπο θα
α
καττανοήσετε περισσότερ
π
ρο τα συγκε κριμένα σημεία.
Ετο
οιμάστε τηνν επόμενη θεματική
θ
ερρώτηση. Γρά
άψτε καθαρ
ρά την ερώττηση και το
οποθετήστεε
τηνν σε ένα σημείο όπου θα
θ την βλέπ
πετε κατά τη
τ διάρκεια της ανάγνω
ωση σας. Με
Μ αυτό τονν
τρό
όπο θα εντο
οπίσετε πιο εύκολα τα σημεία τα οποία
ο
απανντούν τη συυγκεκριμένη
η ερώτηση.
Κρα
ατήστε αρκκετές σημειιώσεις οι οοποίες θα σας
σ εξοικοννομήσουν μμετέπειτα χρόνο
χ
στηνν
επα
ανάληψη σα
ας.

Περισπασ
σμοί & Ανα
αβλητικότη
ητα
Πολλλές φορέςς μπορεί να προσπαθείίτε να συγκκεντρωθείτεε στη μελέττη σας αλλά
ά υπάρχουνν
πράγματα που σας αποσπούν πραγματικά την προσοχή και καθιιστούν δύσσκολη τη συ
υγκέντρωση
η
στη μελέττη σας. Άλλλες πάλι φορές μποορεί να βρίσκετε διά
άφορες διικαιολογίες,, όπως να
α
ολοκληρώσ
σετε άλλες «εκκρεμότητες», μόνοο και μόνο για
γ να αποφ
φύγετε να μμελετήσετε. Υπάρχουνν
αρκετοί τρρόποι που μπορούν να σας βοοηθήσουν να
ν περιορίσ
σετε τους περισπασμ
μούς ή τηνν
αναβλητικότητά σας.








Θα πρέέπει να επιλλέξετε το χώ
ώρο μελέτη
ης σας ο οπ
ποίος ιδανικκά θα πρέππει να χρησιιμοποιείταιι
μόνο γγια αυτό το
ο σκοπό εξο
οπλισμένο με το κατά
άλληλο υλικκό. Θα είνα
αι ένα μέρο
ος όπου θα
α
μπορείίτε να αφήνετε εκεί τον
τ υπολογγιστή σας, τα
τ βιβλία σας
σ και όπποιο άλλο υλικό
υ
έχετεε
ακόμα και όταν εσείς
ε
απουσ
σιάζετε. Στοο χώρο αυττό θα κάνετε χωρίς πεερισπασμούς μόνο τη
η
η σας, γι’ αυ
υτό φροντίσ
στε ο χώροςς να είναι κα
αλά φωτισμ
μένος, ήσυχχος και ευρύ
ύχωρος.
μελέτη
Θέστε ρεαλιστικο
ούς και συ
υγκεκριμέννους στόχο
ους. Για πα
αράδειγμα δεσμευτείίτε ότι θα
α
διαβάσ
σετε κάτι συγκεκριμέννο από το υ
υλικό σας ή ότι θα δια
αβάσετε για
α την επόμ
μενη 1 ώρα
α
πριν κά
άνετε κάτι άλλο.
ά
Προσπαθήστε να περιορίσετε κάποιουςς συχνούς και πραγματτικούς περισσπασμούς, κλείνονταςς
ητό σας τηλλέφωνο, ενη
ημερώνοντα
ας τα άλλα μέλη του σπιτιού
σ
ή τοους φίλους ότι για τηνν
το κινη
επόμεννη ώρα δε θα είστε διαθέσιμοςς, μελετώνττας την ώρ
ρα που τα παιδιά κοιμούνται ή
λείπου
υν σε εξωτερ
ρικές δρασττηριότητες.
Αποφύ
ύγετε να ανναλαμβάνεττε πολλές υποχρεώσεεις, όταν γννωρίζετε όττι ο χρόνοςς σας είναιι
περιορρισμένος. Δε
Δ χρειάζετται να πά
άρετε το μέγιστο
μ
αριιθμό θεματ
ατικών ενοττήτων που
υ
προσφέρεται σε κάθε ακαδ
δημαϊκή χροονιά. Μια τέτοια κίνη
ηση θα οδ ηγούσε σε άγχος καιι
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απογοή
ήτευση μια
ας και θα δυ
υσκολευτείττε να διαχεειριστείτε το
ον όγκο τωνν εργασιών σας και τη
η
χαμηλή
ή απόδοσή σας.
Κάντε συμφωνίεςς με τον εα
αυτό σας. Μ
Μπορείτε να
ν προσφέρ
ρετε στον εεαυτό σας λίγες ώρεςς
διασκέέδασης τη μία
μ μέρα με αντάλλαγμ
μα όμως να αφιερώσεττε κάποιες ώ
ώρες για το
ο διάβασμά
ά
σας τηνν επόμενη μέρα.
μ
Κάντε ττο πρώτο βήμα
β
και καθίστε στο γραφείο σας
σ μπροσττά στον υποολογιστή σας. Όλα τα
α
άλλα θ
θα έρθουν τελικά
τ
πιο εύκολα.
ε
Στοο τέλος θα έχετε καταφ
φέρει να αφ
φιερώσετε λίγο χρόνο
ο
στη μεελέτη σας και θα νιώ
ώθετε πολύ
ύ καλύτερα
α. Η αρχή αυτή θα σσας βοηθήσει για να
α
συνεχίσ
σετε και τιςς επόμενες μέρες.
Διατηρρείστε μία επικοινωνία
ε
α με τους σσυμφοιτητές σας μέσα
α από τα μέέσα επικοιννωνίας που
υ
σας πρροσφέροντα
αι και συζη
ητήστε μαζίί τους για τη θεματικκή ενότητα που παρακολουθείτεε
από κο
οινού. Με το
ον τρόπο αυ
υτό θα μοιρραστείτε τιςς ανησυχίεςς σας, δε θα
α νιώθετε όττι όλο αυτό
ό
το περρνάτε μόνο
οι σας κα
αι τελικά θθα αποβάλλετε αρκεττό από τοο άγχος σα
ας και θα
α
κινητοπ
ποιηθείτε περισσότερο
π
ο.

Συνεχής εεπικοινωνίία
Είναι π
πολύ φυσιο
ολογικό για
α τους περιισσότερουςς φοιτητές να
ν αντιμετω
ωπίσουν δυσκολίες ή
ακόμα και να μείνο
ουν πίσω σε
σ κάποια δεδομένη στιγμή τω
ων σπουδώ ν τους. Σεε αυτές τιςς
περιπτώσεεις δεν πρ
ρέπει να νοιώσετε
ν
α
αναστολές ή να κυριαρχήσει ο πανικόςς, αλλά η
προνοητικότητα. Μόλις συνεειδητοποιήσσετε ότι υπάρχει πρόβλημα μη δισττάσετε να
α
επικοινωνή
ήσετε αμέσ
σως με τον καθηγητή
κ
σσας και να ζη
ητήσετε τη συμβουλή του.
Ακόμα και όταν οι καταστάσ
σεις σας κάννουν να σκέέφτεστε να εγκαταλείψ
ψετε την πρ
ροσπάθεια,,
μη το κάνεετε προτού μιλήσετε με
μ τον καθη γητή σας και την Υπηρ
ρεσία υποσστήριξης τωνν φοιτητώνν
από το Πα
ανεπιστήμιο
ο. Μπορούνν να σας βοη
α σκεφτείτεε πιο καθαρρά και να ανναζητήσετεε
ηθήσουν να
λύσεις που
υ πιθανόν να
ν μη γνωρίίζατε ή να μ
μην είχατε σκεφτεί.
σ
Ακόμα και αν το πρόβλημα
π
είναι
ε
τεχνικόό μην διστά
άσετε να επ
πικοινωνήσεετε με τον καθηγητή
κ
ή
την υπηρεεσία υποσ
στήριξης. Εκείνοι θα μπορέσουνν να σας βοηθήσουυν με τυχό
όν τεχνικέςς
δυσκολίες,, όπως η σύνδεση στην
σ
πλατφ
φόρμα τηλλεκπαίδευσης, η χρήσση του ηλεκτρονικού
ύ
ταχυδρομεείου, η πρό
όσβαση στο
ο ψηφιακό υλικό, η χρ
ρήση των μέσων
μ
επικκοινωνίας (chat, video
o
chat, forum
m), κα.
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