
Κάνε ένα πρόγραμμα που θα
περιλαμβάνει: σχολικές εργασίες/μελέτη,
εξωσχολικές δραστηριότητες (εκμάθηση
μουσικού όργανου, μαθήματα μουσικής,

εκμάθηση ξένων γλωσσών), δουλειές στο
σπίτι και ελεύθερος χρόνος. Μην αμελείς
την ανάγνωση  εξωσχολικών βιβλίων.
Διάβασε σε καθημερινή βάση! Επίσης

επιδίωξε να υιοθετήσεις σωστέςσυνήθειες ύπνου.

Μελέτησε μόνος/η σου. Προσπάθησε με επιμονή

να βρεις μόνος/η σου τη λύση. Σημείωσε αυτά

που σε δυσκολεύουν και δεν μπορείς να λύσεις

και προσπάθησε ξανά στο τέλος της

ημέρας να κατανοήσεις αυτά που σε δυσκόλεψαν

και να βρεις τη λύση. Εάν εξακολουθείς να

δυσκολεύεσαι επικοινώνησε με τον εκπαιδευτικό

που είναι διαθέσιμός για εξ αποστάσεως

εκπαίδευση. Τα μέλη της οικογένειάς σου

μπορούν επίσης να σε βοηθήσουν.

Συμβουλές για να μελετάς/
εργάζεσαι με επιτυχία από το

σπίτι

Απενεργοποιήσε ή κάνε σίγαση στο κινητό

σου τηλέφωνο πριν ξεκινήσεις τη μελέτη

ώστε να μην σου αποσπούν την προσοχή οι

ειδοποιήσεις. Ακολούθησε πιστά το

πρόγραμμα σου σε καθημερινή βάση.

Απόδειξε ότι μπορείς να το κάνεις. Μην

αναβάλλεις τη μελέτη/εργασία σου για την

επόμενη μέρα, εκτός αν είναι απολύτως

απαραίτητο. Επικεντρώσου σε αυτό που έχεις

να κάνεις, έτσι αξιοποιείς σωστά τον 

χρόνο σου.

Ανέφερε στους γονείς σου σε

καθημερινή βάση τις εργασίες

που έχεις ολοκληρώσεις και τι

έχεις μάθει. Αυτό θα βοηθήσει

τη μνήμη σου.

Υποστήριξη/βοήθεια

Π Ω Σ  Θ Α  Ε Ι Σ Τ Ε  Ε Σ Υ  Κ Α Ι  Ο Ι  Γ Ο Ν Ε Ι Σ  Σ Α Σ  Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι

καθάρισε και ταχτοποίησε το

δωμάτιο και το γραφείο σου

Τακτοποίηση/

Καθαριότητα

Το να πετύχεις τους στόχους σου αποτελεί
προσωπική επιβράβευση η οποία ονομάζεται

ΑΡΕΤΗ. Η αρετή είναι ο καλύτερος φίλος της ΧΑΡΑΣ
και της ΕΥΤΥΧΙΑΣ που οοδηγούν στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
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Καθάρισε και τακτοποίησε το
δωμάτιό σου κάθε πρωί και αέρισε το

χώρο αρκετές φορές την ημέρα.
Καθάρισε και τακτοποίησε το γραφείο

μετά το τέλος της εργασία σου.
Τακτοποίησε τα τετράδια, τα σχολικά

βιβλία και τις σημειώσεις σου ανά
μάθημα.

Προγραμματίσε την ημέρα σου

Προγραμματίσε

σεβάσου το πρόγραμμα 

εργασίας σου

Πειθάρχησε

οι γονείς και τα αδέλφια σου μπορούν να

σε βοηθήσουν, αλλά δεν πρέπει να είναι

μαζί σου κατά τη διάρκεια της μελέτης σουκάθε βράδυ να λες

στους γονείς σου ποιες

εργασίες έχεις ολοκληρώσει

Έλεγχος
/

αναφορά
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Τι πετυχαίνε
ις: 

Ο σωστός προ
γραμματισμό

ς θα

σε βοηθήσει να
 διαχειριστεί

ς

το χρόνο σου με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο.

Τι πετυχαίνεις: 
Να νιώθεις ικανοποίηση

που αξιοποίησες σωστά το

χρόνο σου και λοκλήρωσες

τη μελέτη σου.

Τι πετυχαίνεις
: 

Θα νιώσεις υπερήφα
νος/η για τον

εαυτό σου, γιατί θα έχεις τηρήσει
 

τη συμφωνία που έκανες για τον

εαυτό σου.

Τι πετ
υχαίν

εις: 

Θα γίνει
ς ανεξ

άρτητ
ος/η.
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