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ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΩΡΑ!

Ξυπνώντας κάθε μέρα σε μια σταθερή
ώρα όχι μόνο σταθεροποιεί το κιρκαδιανό
σου ρυθμό (Το ρυθμό δηλαδή λειτουργίας
του σώματός σου), αλλά και τη γενικότερη
υγεία του ύπνου. Αυτό με τη σειρά του
είναι βοηθητικό στην καθιέρωση μιας
πρωινής ρουτίνας.

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ
ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΥ

Σου αρέσει να διαβάζεις ή να δουλεύεις
με φασαρία; Βάλε μουσική χωρίς στίχους.

Αν σου αρέσει από την άλλη η απόλυτη
ησυχία βρες ένα χώρο ήσυχο και

δούλεψε/διάβασε στο σπίτι ώπου δεν θα
βρίσκονται άλλα μέλη της οικογένειας.

Χρειάζεσαι ένα καφέ για να σε βοηθήσει
να συνεχίσεις; Κάνε ένα μικρό διάλειμμα

και φτιάξε τον καφέ. 
 

Παρατηρώντας τι
δουλεύει για εσένα και πως δουλεύεις εσύ

είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της
αποτελεσματικότητας στη δουλεία ή στο

διάβασμα. Να θυμάσαι
ότι καθένας μας είναι διαφορετικός και

δεν υπάρχει «λάθος» και «σωστό».

ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

Φρόντισε να κάνεις μικρά διαλείμματα για
σνακς και νερό, έτσι ώστε να έχεις
ενέργεια και να μένεις ενυδατωμένος/η.
Εάν έχεις την ευκαιρία βγες έξω στο
μπαλκόνι ή στον κήπο για το μεσημεριανό
σου. Στην τελική εσύ καθορίζεις τον
τρόπο με τον οποίο μπορείς να
παραμείνεις αποτελεσματικός.

    ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Είναι καλό να βρεις κάποιες
δραστηριότητες οι οποίες θα σε

εντάξουν σταδιακά στο διάβασμα ή στη
δουλειά και θα σε προετοιμάσουν. Μπορεί

αυτό να είναι να ακούς μουσική για λίγη
ώρα, να διαβάζεις κάτι της δικής σου

αρεσκείας, να πηγαίνεις για ένα
περπάτημα ή για μια βόλτα και ό,τι άλλο
εσύ επιθυμείς. Αυτές οι δραστηριότητες

θα ενεργοποιήσουν το σώμα και το μυαλό
σου και θα προσφέρεις στον εαυτό σου

κάτι όμορφο για να ξεκινήσει η μέρα σου.

ΠΟΤΕ ΝΑ
ΜΗΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ Ή ΝΑ
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
ΣΟΥ

Προσπάθησε να διατηρείς το χώρο
εργασίας και διαβάσματος ξεχωριστά, σε
ένα όμως σταθερό χώρο. Μπορεί να μην
έχεις την πολυτέλεια ενός γραφείου αλλά
το δωμάτιο σου και ιδιαίτερα το κρεβάτι
σου δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή.

ΣΚΕΨΟΥ ΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ 

Αξίζει να ελέγξεις ποια προγράμματα θα
χρειαστείς για να αποκτήσεις έγκαιρα
πρόσβαση σε αυτά. Μπορεί να χρειαστεί 
να εγκαταστάσεις προγράμματα
για τηλεδιασκέψεις. Ενημερώσου! 

    ΓΡΑΨΕ
ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Το πιο πιθανό είναι αυτή τη
συμβουλή να την άκουσες πολλές φορές

και ο λόγος είναι γιατί είναι αρκετά
σημαντική. Μια λίστα θα σε βοηθήσει να
διαχειριστείς τα πράγματα που έχεις να

κάνεις δεδομένου και του χρόνου που
έχεις στη διάθεση σου.

ΦΤΙΑΞΕ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ ΟΠΩΣ
ΘΕΛΕΙΣ ΕΣΥ

Το να διαβάζεις ή να εργάζεσαι
στο σπίτι έχει την ομορφιά του. Μπορείς να
καθορίσεις εσύ πως θα εξελιχθεί και
πως θα είναι η μέρα σου. Προσπάθησε να
εργάζεσαι σε χρόνο που είναι παραγωγικός
για σένα, πριν ο υπόλοιπος κόσμος ξεκινήσει
την επικοινωνία μαζί σου. 
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ΒΑΛΕ
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ ΣΤΟ ΑΘΟΡΥΒΟ

Δεν αποσπά την προσοχή κάτι
περισσότερο από να ανοίγεις το

οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης κάθε

μερικά λεπτά. Για αυτό το λόγο βάλε
αθόρυβο το κινητό ή τοποθέτησέ το

μακριά από εσένα. Έτσι προστατεύεις το
χρόνο σου και είσαι πιο παραγωγικός!.

    ΚΡΑΤΗΣΕ ΕΠΑΦΗ

Η επικοινωνία είναι επίσης
κλειδί. Κράτησε επαφή με συμφοιτητές,

καθηγητές και συναδέλφους.  Αυτό βοηθά
στο να παίρνεις ανατροφοδότηση, να

βλέπεις την πρόοδο σου και παράλληλα
θα έχεις την ευκαιρία να πάρεις βοήθεια

με εργασίες και παρουσιάσεις ή άλλες
εργασίες που πρέπει να εκτελέσεις σε

συγκεκριμένα χρονοδριαγράμματα..

ΝΑ
ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ/Η ΝΑ
ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΒΟΗΘΗΘΕΙΣ

Να θυμάσαι ότι παρά τις δυσκολίες
που υπάρχουν έχουμε ο ένας τον άλλο,
εκμεταλλεύσου αυτή τη δυνατότητα που
υπάρχει!

    ΒΑΛΕ
ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ
ΜΕΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

Υπάρχουν άτομα που δεν μένουν
μόνα τους. Έτσι είναι σημαντικό να θέσεις

κάποιους «κανόνες» ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο που το πιο πιθανό θα βρίσκεστε

όλοι σπίτι. Ο αλληλοσεβασμός είναι πολύ
σημαντικός για να είναι όλοι

ικανοποιημένοι..

ΕΝΤΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

Εάν έχεις την ευκαιρία προτίμησε να
καθίσεις σε ένα δωμάτιο με αρκετό
φυσικό φως. Το φυσικό φως και η επαφή
με τον έξω κόσμο μέσα από το παράθυρό
σου θα σε κάνει  περισσότερο
χαρούμενο/η.

ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΣΕ
«ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ»

Όταν ο χώρος εργασίας και ο χώρος
ξεκούρασης ενσωματώνονται
σε ένα, όπως στην προκειμένη
περίπτωση, είναι εύκολο να «ξεχαστείς»
και να μη θέτεις κάποιες συγκεκριμένες
ώρες εργασίας.

Μείνε παραγωγικός κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες


