
Tippek diákoknak az otthoni élethez megszervezéséhez 

 

1. Legyen napi rutinod! 

 

Van néhány alapszabály, amit akkor is érdemes betartani, ha nem megyünk sehová. 

 

Például: 

• Kelj fel minden nap ugyanabban az időben 

• Öltözz fel akkor is, ha otthon maradsz 

• Ne feledkezz meg a fizikai szükségleteidről, fogyassz elegendő folyadékot, egyél rendszeresen 

• A személyes higiénia ebben az időszakban különösen fontos 

• Legyen tere a tanulásnak! Segít ráhangolódni a munkára, ha nem ágyban fekve végzed a 

feladataidat, hanem van egy hely, amit erre alakítottál ki. 

• Készíts listát a teendőidről, határidőkről 

• Oszd be jól az idődet! 

Ehhez segítséget nyújthat a Pomodoro Módszer. Erről lejjebb részletesen is olvashatsz. 

• Lazíts! 

Előre meghatározott időközönként tarts szünetet. A tanuláson, munkán kívül a hobbijaidról 

se feledkezz meg, vagy próbálj ki új dolgokat. 

• Tarts kapcsolatot a barátaiddal! 

• Mozogj naponta legalább fél órát! 

Ha van rá lehetőséged, tölts időt szabad levegőn, de az otthoni edzésnek is most jöhet el az 

ideje. 

• Aludj eleget! 

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elengedhetetlen az egészséged megőrzéséhez és 

ahhoz, hogy tudj koncentrálni. 

 

2. Tanulj hatékonyan! 

 

A Pomodoro Módszer 

 

A technika lényege, hogy bizonyos ideig foglalkozol egy feladattal, majd szünetet tartasz, majd ismét 

visszatérsz a feladathoz, vagy ha végeztél, másikba kezdesz. A lényeg az időkeretek betartása és a 

„blokkok” ismétlése. 

Tehát:  

• 25 percig csak egy dologra koncentrálj! Állíts be időzítőt, és amíg le nem jár, ne nézz a 

telefonodra, zárd be a közösségi oldalakat, alkalmazásokat, mindent, ami elvonná a 

figyelmed. Az értesítések megvárnak.  

• Ha lejárt a 25 perc, mindenképp tarts 5 perc szünetet. Erre az időre olyan tevékenységet 

válassz, amit abba is tudsz hagyni. 

• Ha lejárt a szüneted, térj vissza a munkához! 



• Négy kör után tarts hosszabb szünetet (30 perc). 

Ha van okostelefonod és interneted, ajánlom a Focus Timer Reborn appot, amit letölthetsz ingyen 

Androidra. További lehetőségeket is találhatsz: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.focus_keeper&hl=hu 

iOS alkalmazásokra itt találsz példát: https://imagazin.hu/viszlat-elterelo-hadmuveletek-hasznald-a-

pomodoro-technikat/ 

Ha böngészőből használnál ilyesmit, itt megteheted: https://tomato-timer.com/ 

 

 

3. A lelki egészséged fontos! 

 

Az elmúlt hetekben olyan helyzetbe kerültünk mindannyian, amire senki sem tudott előre felkészülni. 

Az életünk legtöbb területe hirtelen megváltozott, és ehhez mindenki máshogy tud alkalmazkodni. Ha 

úgy érzed, nehéz az átállás, feszült vagy, szorongsz, vagy éppen nincs kedved semmihez, nem vagy 

egyedül! 

Ha rosszul érzed magad, beszélj róla! 

Ha valami nehézséged, problémád van, oszd meg valakivel, akiben megbízol! Fordulj bizalommal a 

szüleidhez, barátaidhoz!  

Szüleid segítségével fordulhatsz hozzánk is 

• ha bizonytalan vagy, úgy érzed, túl sok a változás körülötted 

• ha nehezen koncentrálsz, nem megy az otthoni tanulás 

• ha feszült vagy és nem tudsz ezzel mit kezdeni 

• ha van valami, amiről beszélni szeretnél 

• ha kérdésed van, de nem tudod, kinek tedd fel 

Ha van kedved, kipróbálhatod ezt az egyszerű relaxációt pihenésképpen. Otthoni testmozgásnak is 

megfelel: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQz0ItrTaWc&fbclid=IwAR1R0h69pySwS0Jm5kDs8FeyRiaUrBdq

p0EeS7meXpm5lSqrwQgK8Yg1CkE 
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